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Jelka Zorn

LJUDJE BREZ PRAVICE DO PRAVIC
IN VLOGA SOCIALNEGA DELA

Uvod
Ko govorimo o ljudeh brez pravice do pravic,
imamo v mislih nedržavljane brez dovoljenja za
prebivanje tujca ali begunskega statusa. Pogoji
za pridobitev osebnih pravnih statusov in s
tem možnosti uresničevanja mnogih pravic so
povezani z mejnimi režimi oziroma nadzorom
nad priseljevanjem. V neoliberalnem globaliziranem svetu meje ne izginjajo, temveč narobe,
se krepijo, množijo in spreminjajo svoje učinke. Zunanje meje so reproducirane navznoter,
razpršene so v notranjosti države in ločujejo
ljudi po osebnih statusih in pravicah (Balibar
2007). »Meja je institucionalno sredstvo za
ohranjanje pravila izključevanja oziroma za
to, da ne popustimo glede tega, kako nujno
je to pravilo,« pravi znani francoski filozof
Étienne Balibar (2007: 34). Tako so nekateri
ljudje prisiljeni živeti in delati »na meji«. Seveda ne na meji med dvema državama, ampak
na meji, ki loči ljudi z osnovnimi pravicami,
torej državljane, od ljudi brez pravic, to pa so
nedržavljani ali celo protidržavljani. Slovenski
primer take analize so izbrisani, poleg njih pa
tudi begunci1 in priseljenci brez papirjev2 (Zorn
2006 b, 2007 b).
1

2

Begunci je izraz, ki ga bom uporabljala tudi za iskalce in
iskalke zatočišča oziroma prosilce in prosilke za mednarodno zaščito. Zadnji izraz izhaja iz zakona o mednarodni zaščiti (2007). Do nedavnega so se formalno
imenovali prosilci in prosilke za azil po zakonu o azilu, ki
je prenehal veljati 4. 1. 2008.
Priseljence in priseljenke, ki nimajo stalnega ali začasnega dovoljenja za prebivanje po zakonu o tujcih oziroma dovoljenja za zaposlovanje tujca po zakonu o delu in
zaposlovanju tujcev, bomo imenovali tudi priseljenci in
priseljenke ali migranti in migrantke brez papirjev.

Tak način izključevanja, katerega učinek je
nelegalnost samega bivanja in zaposlovanja
in s tem onemogočanje pravic, je v Evropi
značilen zlasti zadnjih dvajset let, kar je mogoče pripisati pospešeni neoliberalizaciji3, ki
je močno omajala konsenz o smiselnosti in
učinkovitosti države blaginje. V svoji analizi
in zagovoru evropskega državljanstva kot
institucije, ki svojega demokratičnega potenciala ne more uresničiti brez enakovredne
vključitve priseljenk in priseljencev, Balibar
(2007) formalno in simbolno neenakost med
domorodnimi in priseljenimi populacijami
opredeli kot evropski apartheid.
Del tega apartheida so tudi milijoni ljudi
brez pravic oziroma v negotovem položaju
z negotovimi pravicami. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v državah Evropske unije v
takem položaju 4,5 milijona ljudi (Komisar
za človekove pravice 2007: 8). Eden od indikatorjev njihove ranljivosti je prav njihova
nevidnost, ki se kaže tudi kot statistična nevidnosti. Priseljenci brez dovoljenj za delo in
bivanje so skrita, neregistrirana populacija,
zato zanesljivih statističnih podatkov ni. Od
vse svetovne migrantske populacije (190
milijonov v letu 2005) naj bi bilo nelegalnih
migracij okoli 10 do 15 odstotkov, samo v
Rusiji, denimo, naj bi jih bilo 10 do 12 milijonov (ibid.).
3

S pospešeno neoliberalizacijo imamo v mislih zlasti obdobje Margaret Thatcher v Veliki Britaniji in Ronalda Regana v Združenih državah. Temu je konec osemdesetih
prejšnjega stoletja sledil še zlom socialističnih režimov,
kar je učinkovalo kot ukinitev alternative neoliberalnemu
kapitalizmu (Mishra 1999).
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V Evropski uniji je ta problem zaznamovan
z diskurzom o policijskem boju proti nelegalnem preseljevanju (Zorn 2003). Dejansko
se kaže v poostrenem nadzoru na mejah in
zmanjševanju socialnih pravic, ki so bile v
nekaterih evropskih državah na voljo nedržavljanom (Cholewinski 2005). Kot ugotavlja evropski komisar za človekove pravice
(2007: 7), povečan nadzor na zunanjih mejah
in restriktivna zakonodaja ne vplivata na
zmanjševanje števila nedovoljenih migrantov,
ampak zgolj povečata njihovo ranljivost, še
zlasti žensk in otrok. Ko migranti in migrantke
uporabljajo nelegalne poti in pomoč tihotapcev, se neredko znajdejo v življenjsko nevarnih situacijah (nekateri na poti do Evropske
unije izgubijo življenje, drugi padejo v roke
trgovcem z ljudmi ipd.). Ta policijski boj tudi
beguncem in begunkam onemogoča prihod v
Evropo (Hayter 2004).
Na zunanji meji nadzor nad priseljevanjem
izvaja policija, v notranjosti države pa poleg
policije tudi večina javnih institucij – zdravstvo, socialne službe, zavodi za zaposlovanje,
šolstvo itn. (Balibar 2007). Na primer, prosilci
za azil lahko pridobijo delovno dovoljenje šele
po enem letu od vložitve vloge za azil (85.
člen zakona o mednarodni zaščiti), ljudje brez
papirjev pa sploh nimajo pravice iskati zaposlitve. Če kljub temu delajo, ne morejo uveljaviti
pravic, ki izhajajo iz dela. Nimajo pravice do
zdravstvenih storitev (razen nujne zdravstvene
pomoči) ali izbire osebnega zdravnika, pogosto
pa, kot bomo videli v nadaljevanju, nimajo
možnosti niti izbirati, kje bodo živeli in kaj
bodo jedli.
Po drugi strani pa demografski izračuni
za Evropsko unijo in tudi za Slovenijo kažejo
potrebo po večanju migrantske delovne sile.
Tako na primer sedanji letni selitveni prirast v
Sloveniji, ki od leta 2005 šteje 6.000 oseb letno,
ne bo zadostoval za ohranjanje sedanje gospodarske rasti, saj ne bo ohranil uravnoteženega
razmerja med zaposlenimi in upokojenimi.
Pomemben nacionalni strateški dokument
z naslovom Predlog strategije ekonomskih
migracij za razpravo (2007: 10) priporoča
letni prirast 13.500 delovnih migrantov in

migrantk.4 Trenutno je v Sloveniji 61.920 tujih
državljanov in državljank z različnimi vrstami
delovnih dovoljenj. Daleč največ jih je iz držav
na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Kljub povečani potrebi po priseljenih delavcih in delavkah
pa mejni in priselitveni režimi niso nič manj
restriktivni; gre za selektivno sprejemanje
priseljencev, kar pomeni, da so izhodišče zgolj
izražene potrebe na trgu delovne sile in ne pravice ljudi, ki so že v državi. Ob tem pa je treba
poudariti, da ekonomska korist ne bi smela
biti osnovni argument za zagovor pravice do
prostega gibanja (vsaj v socialnem delu ne).
Hrbtna plat tega argumenta je namreč zagovor
zapiranja meja pred priseljenci (in nehote tudi
begunci), v primeru, ko bi upadla potreba po
njihovi delovni sili.
Namen pričujočega članka je opozoriti na
družbeni fenomen ljudi brez papirjev in brez
pravic, ki se neredko izmika socialnemu delu
zaradi prevlade drugih sektorjev, zlasti represivnega državnega aparata nad socialnim skrbstvom, morda pa tudi prepričanja, da je treba
najprej poskrbeti za državljane. Na začetku
bom na kratko definirala skupine in opisala
kontekst ljudi brez pravice do pravic. Normativni okvir, ki ga sestavljajo pravni standardi
(ki temeljijo na mednarodnih priporočilih in
konvencijah) in glavni instituciji obravnave
(azilni dom in center za tujce), bo predstavljen
na kritičen način. Potem se bomo osredotočili
na možnosti vključujočega (neselektivnega)
odziva na nedržavljane in vlogo socialnega
dela.
V sklepu bomo pojasnili presek med
socialnim delom in vključujočim odzivom
s pomočjo teoretskega koncepta aktivnega
državljanstva.
Prvi del članka temelji na sintezi predhodnih domačih raziskav (Pajnik et al. 2001,
Lipovec Čebron 2002, Zorn 2003, Gregorčič
2006, Dembsky 2007) in nekaterih tujih študij
(Cohen et al. 2002, Hayes, Humphries 2004).
Večina omenjenih avtoric in avtorjev uporablja
etnografski pristop; s pomočjo pogovorov in
4

Kvote za zaposlovanje tujih delavcev in delavk se uporabljajo od leta 2004. Na primer, v letu 2007 je kvota
znašala 24.500 delovnih dovoljenj.
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Izbris in državljanstvo
V Sloveniji so pod neoliberalni mlin izključevanja in onemogočanja pravic padli
tudi izbrisani, kar definira izbris kot neke
vrste neoliberalni tranzicijski simptom
(Zorn 2007 a). Izbris iz registra stalnega
prebivalstva je pokazal, kako je skupina
ljudi naenkrat ostala brez pravic, poleg tega
pa tudi, kako je bila ta izločitev pomenljiva
za državljane, ki so v bili novi državi Sloveniji prav tako izpostavljeni negotovosti,
pomanjkanju socialne in pravne varnosti (ob
naraščanju brezposelnosti, slabše dostopnost
do stanovanj, komercializaciji zdravstvenega
zavarovanja ipd.). Čeprav sta se socialna in
politična neenakost po osamosvojitvi Slovenije povečali, se razredni boj ni okrepil,
ampak narobe, antagonizem se je premestil
na področje etničnosti, lojalnosti in državljanstva. Zato lahko rečemo, da izbris pomeni ali
je pomenil proizvajanje simbolne vrednosti
za tiste, ki so vključeni, torej za državljane.
Državljanski statusi so v simbolnem smislu
postali steklena tla (Shklar v Olson 2001:
171). Državljani lahko vidijo tiste na dnu, ki
jim gre najslabše, sami pa ne morejo pasti
pod določen nivo, ker jih varuje državljanski
status. Nedavni primer vladnega in vaškega
nasilja nad družino Strojan iz Ambrusa pa
je pokazal, do kod seže različna obravnava
državljanov, kadar jih zaznamuje manjšinska
etnična pripadnost.
Obenem lahko opazimo, da izbrisani niso
le znanilci procesov krčenja pravic, temveč
so tudi znanilci bojev za pravice. Od izključevanja in izoliranosti so prešli k združevanju
in sklicevanju na pravice. Kompleksnost
in trdovratnost problema, ki deluje na več
nivojih hkrati (poskusi diskreditacije boja
izbrisanih, neupoštevanje odločb ustavnega
sodišča, referendum o tehničnem zakonu
ipd.), pa sta zahtevali vzpostavitev trajnejšega političnega delovanja (Zorn 2007 c). V
sklepu bomo politično delovanje izbrisanih
kot udeleženih v problemu imenovali praksa aktivnega državljanstva, s čemer bomo
nakazali možnosti sprememb na zemljevidu
subjektov pravic.
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sodelovanja s prosilci za azil in priseljenci ugotavljajo pogoje njihovega (začasnega) bivanja,
načine prihoda v državo in možnosti – bolje,
ovire – integracije. Študije so zagovorniško (tj.,
pristransko) naravnane, kar pomeni, da so v
prvi vrsti pozorne na spoštovanje pravic omenjenih skupin in ne na zakonsko opredeljeno
ali diskrecijsko pravico države do prepovedi
bivanja tujcev na svojem ozemlju. Na ta način
raziskovalke kritično prevprašujejo prepoved
prostega gibanja, onemogočanje izbire bivališča in legalno diskriminacijo revnejših nedržavljanov pri uresničevanju socialnih pravic.
Ugotovitve študij so pravzaprav poročila o strategijah in primerih odvračanja in zavračanja
priseljencev in beguncev (negativne odločbe
na azilne vloge, deportacije, režim totalne ustanove ipd.). Osebno pa sem poleg raziskovanja
na področju beguncev opravila tudi etnografsko raziskavo v sodelovanju s prebivalci, ki so
bili izbrisani iz registra stalnega prebivalstva.
Njihove izkušnje kažejo na administrativno
podobnost izključevanja iz javnih storitev in
zaposlovanja (Dedić et al. 2003).
V drugem delu članka, v katerem se bomo
posvetili vključujočemu odzivu na nedržavljane (ki ga bomo razvrstili glede na subjekt tega
odziva), sta bili glavni metodi pridobivanja
relevantnih informacij v glavnem dve, uporabljeni pa sta bili sočasno. Prva je večletna (od
leta 2000 naprej) udeležba z opazovanjem v
aktivistični antirasistični skupini (gl. spletne
strani Dostje!). Zajema izmenjavo mnenj in
izkušenj s prosilci za azil, priseljenci, raziskovalkami, zaposlenimi v socialni službi azilnega
doma in centra za tujce, in aktivisti in aktivistkami Mreže za stalni obisk v centru za tujce.
Druga metoda pridobivanja informacij sestoji
iz polstrukturiranih intervjujev z nekaterimi
zaposlenimi v azilnem domu, centru za tujce,
ambulanti za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja ali nevladnih organizacijah. Občasno
sem podatke pridobivala na izobraževalnih
delavnicah za zaposlene v omenjenih ustanovah, šolah in socialnih službah. Večinoma je
raziskovanje potekalo v Sloveniji, deloma pa
v Veliki Britaniji, v Manchestru in Galsgowu
(gl. Zorn 2006 a, 2007 č).
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Človekove pravice
»nelegalnih« oseb?
Poleg prebivalcev, izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva, kar je bila značilna strategija ustvarjanja nelegalnosti bivanja določenih
oseb v Sloveniji, pa naštejmo še druge načine
ustvarjanja brezpravnih oseb, ki so značilni v
mnogih državah in regijah sveta, v članku pa
ohranjamo evropski referenčni okvir.
Oseba lahko postane brezpravna, dobesedno
zunaj zaščite nacionalne zakonodaje, na več
načinov: 1) če dobi negativno pravnomočno
odločbo na azilno vlogo in ostane v državi,
2) če ji poteče dovoljenje za začasno bivanje
oziroma delovno dovoljenje za določen čas in
ne pridobi novega, 3) če ostane v državi po
preteku turistične vize, 4) če pride na ozemlje
določene države na nelegalen način (mimo
uradnih mejnih prehodov ali s ponarejenimi
dokumenti).
Komisar za človekove pravice (2007) ugotavlja, da je razumevanje položaja te skupine
ljudi polarizirano; države, iz katerih prihajajo
priseljenci in tudi priseljenci sami vidijo migriranje kot nujnost in ne kot izbiro, saj na ta način
preživljajo svoje družine, ki so ostale doma, kjer
možnosti zaposlitve niso imeli (zaradi vojne,
konkurence mednarodnih korporacij, ki povzroča propad malih lokalnih podjetij, uničenega
okolja, krčenja nacionalnih proračunov za javno
šolstvo in druge javne storitve itn.). Države sprejema imenujejo delavce brez papirjev »ilegalni
migranti« in jih poskušajo odstraniti s svojih
teritorijev. Vendar pa so ti ljudje del svetovne
migrantske populacije, ki je v letu 2006 poslala
v države izvira 203 milijard dolarjev. Sredstva,
ki jih zdomci pošiljajo v Moldavijo, znašajo tretjino moldavskega bruto družbenega proizvoda,
zdomci ustvarijo več kot 5 odstotkov prihodka
Bosne, Albanije, Srbije in Armenije (Komisar
za človekove pravice 2007: 6).
Čeprav imajo države diskrecijsko in ne le
zakonsko opredeljene pravice določiti, kateri
tujci lahko ostanejo na njenem teritoriju in
kateri ne, je od konca druge svetovne vojne
suverenost držav vendarle vse bolj omejena z
mednarodnimi normami in konvencijami človekovih pravic (Splošna deklaracija človekovih

pravic 1948, Ženevska konvencija in njen
protokol o statusu beguncev 1951/1969, Konvencija o otrokovih pravicah 1989, Mednarodni
pakt o državljanskih in političnih pravicah
1966, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 1966, Evropska
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 1994, Evropska konvencija
o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja 1994
itn.). Zaradi omejevanja suverenosti držav na
račun mednarodnih standardov spoštovanja
človekovih pravic Seyla Benhabib (2004: 11)
trdi, da so notranja nasprotja med univerzalnimi človekovimi pravicami in teritorialno suverenostjo držav vgrajena v najpomembnejše
mednarodne pravne dokumente in v njihovo
uresničevanje. Zanimivo pa je – in to je tudi
eden od osrednjih problemov na področju
migracij –, da splošna deklaracija človekovih
pravic priznava pravico do svobode gibanja in
pravico do emigriranja (13. člen), pravico do
azila pod določenimi pogoji (14. člen), pravico
do državljanstva (15. člen), ničesar pa ne nalaga državam podpisnicam glede pravice do
vstopa migrantov in migrantk na njihovo ozemlje, priznavanja državljanstva ali legalnosti
bivanja in zaposlovanja priseljenih.
Čeprav države kar naprej producirajo
brezpravne ljudi in s tem ustvarjajo situacijo
izrazite pravne in dejanske neenakosti, pa naj
bi v Evropi kljub temu – ali pa prav zaradi tega
– veljali minimalni skupni standardi spoštovanja vseh oseb, ki so na njenem teritoriju. Na
podlagi konvencij sveta Evrope in Združenih
narodov je parlamentarna skupščina sveta
Evrope strnila minimalne standarde civilnih,
političnih, ekonomskih in socialnih pravic. Te
minimalne pravice so:
• Pravica do življenja. Ne sme se uporabljati
čezmerna sila, da bi preprečili prihod nedržavljanov. Oblast ima dolžnost obvarovati
življenja tistih, ki poskušajo stopiti v državo.
• Prepoved mučenja in nehumane oziroma ponižujoče obravnave ali kaznovanja. V postopkih
odstranitve tujcev bi morali spoštovati pravico
do dostojanstva. Prisilna sredstva bi morala
biti kolikor mogoče minimalna.
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nje izhajajoče deklaracije o pravicah človeka
in državljana – novosti francoske revolucije –,
ki jih je prepričljivo začrtala Hannah Arendt
(2003 [1947]), mnogi pa razvili naprej (denimo
Benhabib 2004, Agamben 2004 itn.). Implicitne prepletenosti konceptov, kot sta »človek«
in »državljan«, in iz njiju izhajajočih človekovih in državljanskih pravic (prve pridobimo
z rojstvom kot takim, druge pa z rojstvom v
določeno politično skupnost) se nismo znebili
do danes. Ta prepletenost se povsem konkretno
odraža v tem, da lahko izguba državljanskih
pravic pomeni tudi izgubo človekovih pravic,
čemur so izpostavljeni begunci, priseljenci
brez papirjev in izbrisani v primeru poosamosvojitvene Slovenije. Čeprav odpor nacionalnih
držav, da bi zaščitile vse prebivalce na svojem
ozemlju, zahvaljujoč mednarodnim standardom človekovih pravic ni več tako izrazit, pa
to še ne pomeni, da smo odpravili temeljni
izvir napetosti med osebami brez pravnega
statusa in represivnim delom državnega aparata. Ta napetost se kaže v policijskih ukrepih
pridrževanja in deportacij in občutkih teptanja
dostojanstva in trajne negotovosti, o katerih
poročajo posameznice in posamezniki.
Drugič, države se zavezanosti spoštovanja
mednarodnih pravnih standardov izognejo
tako, da na različne načine onemogočijo prihod
beguncev in tujih delavcev na svoje ozemlje.
To naredijo s pomočjo vizumskega sistema
oziroma tako, da svoje meje eksternalizirajo.
To pomeni, da fizično prenesejo nadzor nad
priseljevanjem na ozemlje zunaj svojega teritorija, v države, od koder prihajajo ljudje, ki
jih vidijo kot nezaželene (denimo sodelovanje
obmejne policije Španije in Maroka pri zaustavljanju migrantov v Maroku, vzpostavitev
centra za pridrževanje tujcev v Mavretaniji s
sredstvi EU, ustanavljanje centrov za ugotavljanje upravičenosti begunskih statusov in
dovoljenj za migrante v Alžiriji in Maroku itn.)
(Derechos humanos en la frontiera sur 2006,
gl. tudi zemljevid Migreurope 2005). Mnogim
beguncem je zaradi eksternaliziranih meja fizično onemogočen prihod v Evropo, posledica
česar je upad azilnih prošenj, ki je najnižji v
zadnjih 20 letih. Evropski svet o beguncih in
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• Zaščita pred suženjstvom in prisilnim delom.
• Pridržanje naj bi se uporabljalo le kot skrajni
ukrep, ki ga mora avtorizirati sodna oblast in
ne sme trajati predolgo.
• Spoštovati je treba pravico do azila in nevračanja.
• Pravica do učinkovitega pravnega sredstva
pred odstranitvijo iz države pred neodvisnim
organom oblasti, vključno s tolmačem in
pravnim svetovalcem ali svetovalko.
• Spoštovanje privatnega in družinskega življenja. Odstranitve oseb naj ne bi izvajali v
primerih, ko gre za »posebno tesne vezi«.
• Pravica do poroke.
• Pravica do enake obravnave. Ne bi smeli diskriminirati na podlagi nacionalne ali etnične
pripadnosti pri sprejemanju in bivanju v državi
ali pri izgonih iz države.
• Poleg teh civilnih in političnih pravic je skupščina sveta Evrope opredelila tudi minimalne
ekonomske in socialne pravice priseljencev
brez papirjev:
• Primerna namestitev, ki zagotavlja človeško
dostojanstvo.
• Nujna zdravstvena oskrba.
• Socialna zaščita, kadar je treba ublažiti revščino in ohraniti človeško dostojanstvo. Otroci
migranti bi morali biti pri socialni zaščiti
izenačeni z otroki državljani.
• Pravice pri zaposlovanju. Pravično plačilo,
primerni delovni pogoji, dostop do sodišč za
zaščito pravic in trgovinske dejavnosti. Država
bi morala nadzorovati delodajalce in odkrivati
kršitelje pravil.
• Pravica do osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja otrok (Komisar za človekove
pravice 2007: 13).
Na podlagi tega spiska pravic, ki veljajo
za evropski minimalni standard, tudi ko gre
za nedržavljane brez papirjev, navedimo pet
problematičnih vidikov koncepta človekovih
pravic. Pri tem skiciranju bomo pustili ob
strani natančnejšo razpravo, saj bi se z njo
preveč oddaljili od napovedanega namena
članka; zmanjkalo bi nam prostora za razpravo
o vključujočem odzivu na nedržavljane.
Pri prvi točki omenimo dvoumnosti teoretskega okvira koncepta nacionalne države in iz
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izgnancih (2008) je tudi opozoril, da države
Evropske unije s takim režimom nadzora nad
priseljevanjem povzročajo, da bo pravica do
azila v Evropi izgubila vsakršen pomen.
Tretjič, normativni okvir človekovih pravic
ne prepoveduje pridrževanja (zapiranja v centre
za odstranjevanje tujcev) niti ne nasprotuje
deportiranju priseljencev brez papirjev in
neuspelih prosilcev za azil, razen kadar bi
bila vrnitev življenjsko nevarna ali so ljudje
vzpostavili posebno tesne vezi, kar pa vlade
razlagajo po svoje. Ukrepe pridrževanja in
odstranjevanja vsaj delno legitimizirajo s tem,
da v vseh fazah teh ukrepov zapovedujejo
spoštovanje človekovih pravic, kar kaže tudi
zgornji spisek civilnih, političnih, ekonomskih
in socialnih pravic. Centri za odstranjevanje
tujcev pa rastejo kot gobe po dežju in jih je v
Evropi okoli 180 (gl. zemljevid Migreurope
2005). Komisar za človekove pravice (2007:
3) pravilno opozarja na štiri situacije, ko so
priseljenci še zlasti ranljivi: med potovanjem
in na meji, v času nedovoljenega prebivanja
v državi, med pridržanjem v centrih za tujce
in v postopkih odstranjevanja iz države. Sicer
pojasni neizbežnost raznovrstnih ekonomskih
priseljencev v Evropi (ne le visoko izobraženih
specialistov) tako s perspektive migrantov,
njihovih družin, skupnosti in držav, iz katerih
prihajajo, kot tudi iz perspektive starajočega se
evropskega prebivalstva, ne obsodi pa pridrževanja in odstranjevanja nevidnih delavcev in
delavk in njihovih družin. Ta vidik »humanega
uresničevanja nehumanih pooblastil« sem iz
žabje perspektive na primeru socialne službe
centra za tujce prikazala drugje (Zorn 2005).
Četrtič, deklaracije ne upoštevajo širšega
zgodovinsko-političnega konteksta, ampak so
kvečjemu »tehnično« navodilo za primerno
ravnanje. Prepad v ekonomski neenakosti med
bogatimi in revnimi državami se je še povečal
in tej dediščini kolonializma ni videti konca.
Neenakost narašča tudi znotraj Evrope. Denimo, Norveška in Nizozemska imata približno
38.000 in 32.000 dolarjev bruto družbenega
proizvoda na prebivalca, medtem ko ta znaša
v Ukrajini, Albaniji in Moldaviji 6.400, 5.000
in 1.700 dolarjev na prebivalca (Komisar za

človekove pravice 2007: 5 sqq.). Te dohodkovne
razlike vplivajo na delavske migracije iz revnejših držav v bogatejše. Vprašati se moramo, kaj
generira ekonomsko neenakost med državami,
kateri so zgodovinsko-strukturni razlogi; kako
so kolonizacija in postkolonialni zemljevidi ob
vzpostavitvi mednarodnih monetarnih institucij
vplivali na vidne in prikrite odnose izkoriščanja
med tistim, kar danes imenujemo globalni Sever
in globalni Jug (več o tem gl. Leskošek 2005).
In nazadnje (torej petič), pa vendar nič manj
pomembno, gre za vprašanje, katere minimalne
civilne, politične, socialne in ekonomske pravice država Slovenija resnično spoštuje in katerih
ne. Odgovor je zapleten, saj imajo vlada (ministrstvo, pristojno za notranje zadeve) in begunci
in priseljenci različne interpretacije. Prosilci
za azil ocenjujejo življenje v azilnem domu in
centru za tujce kot velik psihološki pritisk, ki
ne uresničuje pravice do ustreznega bivališča in
tepta osebno dostojanstvo nastanjenih, medtem
ko zaposleni trdijo nasprotno (javna tribuna
»Kaj storiti proti poslabšanju položaja prosilcev za azil«, Socialni center Rog, 8. 3. 2008,
Ministrstvo za notranje zadeve 2008). Policija
v centru za tujce vidi samo sebe kot institucijo,
ki spoštuje človekove pravice, saj večinoma
odstranjuje ljudi brez vklepanja v lisice, kar
pa ne pomeni, da deportacije niso prisilne, da
človekovo dostojanstvo ni poteptano in da je
okolje, kamor ljudi vračajo, zanje varno. Ali
pa primer, ko center za tujce omogoči otrokom
obiskovanje pouka v lokalni osnovni šoli, kar
lahko šteje kot spoštovanje človekovih pravic,
vendar pa otroci obiskujejo šolo »iz zapora«.
Od konceptualnih problemov se ozrimo še
na konkretno spoštovanje minimalnih standardov človekovih pravic in mednarodnega
begunskega prava, kot ju vidijo zainteresirane nevladne organizacije5, visoki komisar
Združenih narodov za begunce, varuhinja
človekovih pravic in evropska komisija za boj
proti rasizmu. V zadnjem času te organizacije
predvsem kritizirajo novi zakon o mednarodni zaščiti (2007), ki je znižal stopnjo zaščite
5

Amnesty International Slovenia, Jezuitska služba za
begunce, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij in Slovenska filantropija.
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a zilnih vlog. V treh letih (od 2004 do 20066)
je bilo v Sloveniji podanih 2.288 azilnih vlog.
Od tega so pozitivno rešili 74 vlog (priznanje
političnega ali humanitarnega azila), kar je 3,2
odstotka. 1.604 ljudi so zavrnili, ostali (610)
pa niso vztrajali do konca postopka (UNHCR
2007 b).7
Poleg nizke številke priznanih begunskih
statusov je zgovoren tudi podatek, da je leta
2006 v Sloveniji upadlo število vlog za azil
za 70 odstotkov (op. cit.).8 Domneva, da gre
v Sloveniji pripisati ta upad spremembam na
področju azilne zakonodaje, ki je onemogočila,
da bi smel vsakdo podati vlogo, se zdi upravičena (Zakon o azilu 2006). Proti tem spremembam, ki so znižale že dosežen nivo pravic in
zaščite, so mnogi protestirali, med njimi tudi
drugi kongres socialnega dela v Portorožu
jeseni 2005 (Dobovičnik et al. 2006: 303). Na
zniževanje standardov na področju azila v letu
2006 je opozorila tudi komisija proti rasizmu in
netolerantnosti sveta Evrope v svojem tretjem
poročilu (2007). Ustavno sodišče je leta 2006
sicer zadržalo izvajanje policijskega predpostopka, ki je v nasprotju z načelom, da ima
vsakdo pravico iskati zatočišče, vendar, kot
kažejo omenjeni podatki o upadu prošenj za
azil, niti to ni imelo bistvenih učinkov. Novi
zakon o mednarodni zaščiti (2007) v tem
smislu ne prinaša izboljšav, saj v 54. členu
določa, da lahko pristojni organ odloči po
hitrem postopku, če meni, da je vloga »očitno
neutemeljena«, kar pomeni, da vse osebe niti
6

Po podatkih Human Rights Press Point (2008) naj bi v
letu 2007 vlogo za azil vložilo 434 beguncev, pozitivno
rešenih (kar pomeni priznanje azila ali subsidiarne zaščite) pa je bilo 9 primerov.

7

Glede zapuščanja azilnega doma in s tem tudi azilnega
postopka so begunci ob različnih priložnostih izrazili
prepričanje, da je mogoče razumeti postavljanje pravil
hišnega reda in odnos nekaterih zaposlenih v azilnem
domu oziroma sektorju za azil kot namerno ustvarjanje
psihološkega pritiska, da bi ljudje čimprej odšli (Pajnik
et al. 2001, Lipovec Čebron 2002, Zorn 2003, Dembsky 2007, Javna tribuna Kaj storiti proti poslabšanju
položaja prosilcev za azil, Socialni center Rog, 8. 3.
2008).

8

V celotni Evropski uniji je število azilnih vlog upadlo za
15 odstotkov in je najnižje v zadnjih 20 letih (UNHCR
2007 b).
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iskalcev zatočišča v primerjavi s prejšnjim
zakonom o azilu. Nekatere določbe niso v
skladu z ustavo, spet druge kršijo ženevsko
konvencijo o beguncih, ki je poglavitni mednarodni pravni dokument s tega področja. Na
primer, zakon daje precejšnjo možnost omejevanja gibanja prosilcev za mednarodno zaščito,
o usodi ljudi lahko odločajo v pospešenih
postopkih (kar pomeni, da lahko odločajo na
podlagi pomanjkljivih podatkov), brezplačna
pravna pomoč je omejena le na postopke pred
upravnim in vrhovnim sodiščem, prosilec
dobi v jeziku, ki ga razume, le del odločitve
ministrstva itn. Že v prej veljavnem zakonu o
azilu je bila odpravljena pravica do brezplačne
pravne pomoči na prvi stopnji. Sporen je tudi
način organiziranja brezplačne pravne pomoči,
vključno s plačilom begunskih svetovalcev.
Brezplačna pravna pomoč je zagotovljena
prek svetovalcev za begunce, ki jih imenuje
minister za notranje zadeve. To pomeni, da
svetovalci za begunce zastopajo ljudi proti
ministrstvu, ki jih za to delo imenuje in plačuje
(Varuh človekovih pravic 2008). Za njihovo
delo je določena le polovična odvetniška tarifa
(Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov
svetovalcem za begunce 2006). Na ta način je
neodvisna, kvalitetna pravna pomoč beguncem
in priseljencem dobesedno izničena. Pri tem
pa ne pozabimo, da imajo ti ljudje v primerjavi s tistimi, ki odločajo o njihovih življenjih
(ministrstvom za notranje zadeve), neprimerljivo manj moči, pravnega znanja, sredstev in
dostopa do informacij.
Zakon o mednarodni zaščiti (2007) ni v
skladu s standardi begunskega prava oziroma spoštovanja človekovih pravic tudi zato,
ker zoži pojem družine, iz katerega izpadejo
nekateri družinski člani, ker šolanje in izobraževanje beguncev s statusom in prosilcev za
azil ni izenačeno s pravicami državljanov, kot
bi moralo biti, in ker se lahko prosilci za azil
zaposlijo šele po enem letu od predaje vloge
za mednarodno zaščito. (UNHCR 2007a).
Visoki komisar je zaskrbljen tudi zaradi nizkega števila priznanih begunskih statusov in
opozarja, da je Slovenija med evropskimi državami z najnižjim odstotkom pozitivno rešenih
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nimajo možnosti, da bi bile obravnavane kot
prosilci, prosilke za azil.

Azilni dom in center za tujce
Na področju pravic nedržavljanov omenimo dve instituciji, azilni dom in center za
tujce, kjer so zaposleni tudi socialni delavci
in delavke.
V Sloveniji obstaja en azilni dom, ki se
nahaja v ljubljanski industrijski coni Vič.
Zanj je značilno, da bivanje ljudi, socialne in
zdravstvene storitve in tudi administrativni del
(vodenje azilnih postopkov) potekajo pod isto
streho. V Goffmanovi (1991) terminologiji bi
temu rekli totalna ustanova. Pisarne inšpektorjev, ki odločajo o azilnih vlogah, se nahajajo
na istem naslovu, kot so bivalni prostori prosilcev za azil. To pomeni, da je že tako težak
položaj teh ljudi (zaznamovanih z izkušnjo
preganjanja in izgub ter izredno oteženega
prihoda v državo) zaostren še z razmeroma
visoko stopnjo nadzora njihovega vsakdanjega
življenja, pri katerem (vsaj posredno) sodelujejo tisti, ki odločajo o usodi teh ljudi. Pri tem
odločanju se je uveljavila kultura ne-verjetja
in zavračanja, ki se odraža v azilni statistiki
(Humphries 2005).
Ljudje, ki jim je uspelo podati vlogo za azil,
so v času postopka do dokončne odločitve o
njihovi vlogi nastanjeni v azilnem domu. Socialne delavke in delavci sodelujejo s prosilci in
prosilkami za azil pri vključevanju otrok v šolo,
pri uresničevanju raznih pravic, povezanih z bivanjem v azilnem domu (občasno tudi socialnih
storitev izven doma), so na voljo za pogovore,
uvajajo prostovoljke in prostovoljce, ki se družijo z begunci in njihovimi otroki, itn. Nekatere
socialne delavke se pri inšpektorjih zavzemajo
za posameznike in družine – katerih zgodbe
dobro poznajo –, da bi pozitivno rešili njihove
vloge. Ne morejo pa opravljati drugih običajnih
nalog socialnega dela, kot so denimo pomoč pri
iskanju ustrezne zaposlitve, načrtovanju prihodnosti, vključevanje v okolje ipd., saj nihče ne
ve, kdaj jim bo vročena negativna odločba in
jih bo policija odpeljala v center za tujce, kjer
bodo čakali na deportacijo iz države.

Center za tujce v Velikem otoku pri Postojni
ironično označi krajevna tabla ob cesti, na kateri je prečrtana beseda »Veliki« in pripisana
beseda »Goli«. Center za tujce stoji na samem,
varovan je z ograjo in policisti brez vnaprejšnje
najave oziroma posebnega razloga za prihod
ne pustijo nikogar noter. To je sistem, ki strogo
varuje izključitev zajetih priseljencev iz običajnega življenja v skupnosti. Ta ustanova je izvzeta iz zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
in kazenskega zakona in je pravzaprav slabša
od zapora; za zaprte pomeni velik psihološki
pritisk, ki vpliva na to, da ljudje sodelujejo pri
lastnih deportacijah (Zorn 2006 b). Zaprti so
izolirani od širše skupnosti v informacijskem,
prostorskem in s pomočjo stigmatizacije tudi
v simbolnem smislu. Njihova stigmatizacija
izhaja zlasti iz njihove obravnave, ki je v prvi
vrsti policijska. Nastanitev v center in svoje
občutke ob tem je opisal eden od tam priprtih
mlajših moških takole:
Ob prihodu v center nam vzamejo vse osebne
stvari, slike naših družin, religiozne podobe in
denar. Moramo se sleči in obleči v tuje obleke.
Zaprejo nas v sobe po šest ljudi. Le za pol ure
lahko gremo ven, na zaprto igrišče. Večno
čakanje, negotovost, obroki hrane so neprimerni
– vlažen kruh, Zdenka sir, vlažen kruh, Zdenka
sir. Namesto zdravil dobimo močna pomirjevala.
Pri tem pa ne vemo, kaj bo z nami, kdaj nas
bodo deportirali tja, kamor nočemo nikoli več.«
(Mreža za stalni obisk v centru za tujce 2006).
Ob prihodu v center za tujce odvzamejo
ljudem osebno svobodo in deponirajo njihove
telefone in denar, kot je omenjeno v zgornjem
citatu. Migranti so po zakonu o tujcih dolžni
sami plačati svoje prisilno pridržanje in odstranitev iz države. V letu 2005 je policija odvzela
ljudem in vrnila v proračun 33.750 € (Intervju
z vodjo centra za tujce Jože Koncem v Velikem
otoku pri Postojni, 3. 2. 2006), kar je malo za
proračun, a veliko za tam zaprto populacijo.
Po podatkih slovenske policije so iz centra za
tujce leta 2003 deportirali povprečno 1,3 osebe
dnevno, leta 2004 2,2 osebe, leta 2005 in 2006
pa povprečno 5,5 ljudi dnevno (Policija 2004:
8, 2006: 9).
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odraslimi in otroki, pri vključevanju v običajno
okolje in pomoč, da bi lahko v Sloveniji našli
nov dom in ne le začasnega »postajališča«, kar
vodi v občutke negotovosti, izkoreninjenosti
in brezupa.

Primeri vključujočega
odziva na nedržavljane
Zaradi segregiranih prostorov za bivanje in s
tem povezanim ločenim sistemom zdravstvene
in socialne oskrbe, kot ga izvajata center za
tujce in azilni dom, se različne socialne službe
v skupnosti le zelo redko (denimo v primeru
mladoletnih prebežnikov brez spremstva) znajdejo v situaciji, ko bi jih življenjske situacije
nedržavljanov prisilile k iskanju novih odgovorov in institucionaliziranih rešitev. Dostop
do javnih služb, zlasti socialnih transferov, je
pogojen z določenim statusom – državljanstvom, dovoljenjem za stalno prebivanje tujca
in begunskim statusom. Prosilke in prosilci za
mednarodno zaščito se nahajajo v nekakšnem
vmesnem položaju; imajo pravico do uporabe
javnih zdravstvenih storitev in do nastanitve v
različne socialnovarstvene ustanove, vendar
pa je njihovo vsakdanje življenje v celoti
determinirano z bivanjem v azilnem domu
in prepovedjo zaposlovanja v roku enega leta
od vložitve prošnje za priznanje mednarodne
zaščite (Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil 2006).
Sistem ločenega bivanja vpliva na izločenost iz skupnosti in socialnih in zdravstvenih
služb, tudi kadar zakonsko ni ovir za uporabo
določnih storitev (kot so denimo službe za
duševno zdravje v skupnosti). Izločenost iz
skupnosti vpliva na to, da različne službe in
ustanove ne uresničujejo načel enakosti in
pravičnosti, s čemer reproducirajo svoja notranja nasprotja.
Kljub vsemu pa je mogoče najti tudi pozitivne primere in institucije, ki razvijajo
transnacionalni vidik in presegajo notranje
meje države (blaginje). Omenimo tri modele
vključujočega družbenega odziva na nedržavljane. Prvi je vladni, drugi nevladni in tretji aktivistični, torej povsem izveninstitucionalni.
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V Sloveniji je institucija pridržanja, ki ima
pravno podlago v zakonu o tujcih, razmeroma
nov pojav. Običajna praksa je postala z novelo
zakona o tujcih leta 1999, ki je določila, da
lahko bivanje tujca pod strožjim policijskim
nadzorom v centru za tujce odredi policija,
če obstaja sum, da se poskuša oseba izogniti
ukrepu, in sicer za čas, ki je nujno potreben za
njeno odstranitev. Gre za preventivni policijski ukrep, kajti posameznike in posameznice
je mogoče zapreti neodvisno od obsodbe na
prestajanje zaporne kazni, torej neodvisno od
njihovega kriminalnega vedenja (Agamben
2004). Pravni temelj pridržanja ni kazenski
zakon, ampak zakon o tujcih. V center za tujce zapirajo tudi mladoletnike brez spremstva
in cele družine. Priseljenci niso obravnavani
kot državljani drugih držav, ampak kot osebe
brez dokumentov, torej kot osebe brez vsakega
političnega statusa oziroma kot »goli« ljudje v
Agambenovi terminologiji (op. cit.).
Tudi statistični podatki iz drugih držav kažejo, da postajata pridrževanje in odstranjevanje
vse bolj običajni metodi evropske migracijske
in azilne politike. Na primer, iz Nemčije so v
treh letih (od 2002 do 2004) izgnali 72.000
ljudi, kar je povprečno 65 ljudi na dan, iz Velike Britanije pa 50.700, torej povprečno 46
ljudi na dan. Če seštejemo deportirane iz vseh
držav članic Evropske unije v teh treh letih, se
številka povzpne na pol milijona, kar pomeni,
da je bilo iz EU vsak dan izgnanih 475 ljudi
(Europa 2005).
Še težje kot v azilnem domu opravljajo svoje
poslanstvo in običajne socialnodelovne naloge
socialne delavke v centru za tujce. Ljudje so
tam zaprti, ne da bi storili kaznivo dejanje,
socialni delavci pa nimajo drugih pooblastil,
kot da pomagajo pri začasni vključitvi otrok
v šolo, pri zadovoljevanju najosnovnejših potreb za preživetje in pri pomiritvi zaprtih oseb
(Zorn 2006 b). To pomeni, da socialne delavke
in delavci pomagajo pri tem, da se ljudje sprijaznijo s svojo usodo odstranitve iz države.
Vprašanje je, ali je opravljanje socialnega
dela v takem kontekstu sploh lahko etično.
Naloga socialnih delavk in delavcev bi morala
biti sodelovanje s priseljenci in priseljenkami,
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I
K prvemu lahko štejemo osnovno šolo.
Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno za
vse otroke, ne glede na njihov formalni status
in ne glede na to, kje trenutno živijo in od kod
prihajajo (Zakon o osnovni šoli 2005). Tako tudi
otroci beguncev in priseljencev brez papirjev
obiskujejo običajne šole in imajo pravico do
brezplačnih učbenikov iz učbeniškega sklada,
delovnih zvezkov in subvencionirane malice,
sistem ocenjevanja in napredovanja v višji razred
pa šole prilagodijo njihovim zmožnostim.9
V šolskem letu 2007/08 obiskuje osnovno šolo 18 otrok iz azilnega doma, od tega
je enajst novih otrok, sedem pa že od prej.
Prevoz otrok v šolo organizira mestna občina
Ljubljana, prevoz na izvenšolske aktivnosti pa
varnostna služba azilnega doma. Otroci prosilcev za azil se lahko, če imajo s seboj spričevalo,
vpišejo tudi na srednjo šolo, čeprav zakon te
pravice ne opredeljuje (telefonski pogovor s
socialno delavko azilnega doma Ireno Štrus,
15. oktober 2007).
Iz centra za tujce obiskujejo osnovno šolo
trije otroci. Leto poprej (2006/07) je obiskovalo šolo 15 otrok in leta 2005/06 trije otroci.
Tudi oni imajo pravico do učbenikov, delovnih
zvezkov in regresirane malice (e-korespondenca z vodjo centra za tujce Jožetom Koncem
»Podatki o šolanju otrok«, 23. oktober 2007).
Osnovna šola v Postojni jim ponuja različne
oblike individualne pomoči, zlasti pri učenju
slovenskega jezika. Kot kažejo statistični
podatki, otroci v šoli ne ostanejo dolgo, saj
pridržanju v centru za tujce navadno sledi
odstranitev iz države. V letu 2006/07 so od
15 otrok le štirje obiskovali pouk celo šolsko
leto, ostali pa so povprečno obiskovali šolo tri
mesece – potem so bili deportirani, če niso
pobegnili, zaprosili za azil ali pridobili dovoljenja za začasno prebivanje.
Osnovna šola temelji vsaj na načelni enakosti in dostopnosti vseh otrok do pouka, ne
glede na njihov formalni status in nacionalnost.
9

Podatki so pridobljeni na delavnici Slovenske filantropije
23. novembra 2005 in na podlagi telefonskega intervjuja
s socialno delavko Ireno Šturs (2007) iz azilnega doma.

To je primer javne institucije, ki deluje onstran
nacionalnih referenc.10 Vendar se prizadevanja
šole s tem ne bi smela končati. Kako denimo
učiteljica razloži otrokom, zakaj njihove sošolke iz Kosova naenkrat ni več v šolo ali zakaj
nekateri otroci živijo v »zaporu«? Učiteljica bi
lahko na praktičnem primeru ponazorila, kaj je
solidarna in kaj rasistična skupnost.
Zaradi restriktivne priseljevalne in azilne
politike se dogaja, da posamezni otroci čez noč
»izginejo« iz razreda. To ni le praksa v Sloveniji,
ampak bolj ali manj povsod po Evropi. Take izkušnje imajo denimo tudi na Drumchapel High
School, eni od srednjih šol v Glasgowu, znani
po pestri nacionalni sestavi učencev; mnogi
otroci prihajajo iz begunskih družin (Zorn 2007
č). Tamkajšnji učitelj Euan Girvan je pojasnil,
da policijsko odstranjevanje otrok, katerih starši
so begunci, uničuje motivacijo za učenje in ponovno travmatizira otroke, ki so zaradi pobega
iz matične države komaj prišli k sebi, pridobili
nove prijatelje, se vključili v novo skupnost. »Ko
so nekega dne na šolo prišli policaji v okviru
neke preiskave, nič povezane z begunci, se je
ena od učenk tako prestrašila, da se je skrila pod
mojo pisalno mizo,« je povedal učitelj:
mislila je, da so prišli ponjo. Otroci, ki prihajajo
kot begunci, so sprva večinoma izjemno prestrašeni in zaprti vase. Nekateri med njimi so
doživeli strašne izkušnje in precej časa je treba,
da se sprostijo in počutijo varne, da zopet postanejo običajni otroci. […] Komaj se pomirijo
zaradi travmatičnih izkušenj v matični državi,
pa jih naša vlada s svojimi ukrepi ponovno izpostavi travmatizaciji. Proti taki vladni politiki se
moramo boriti skupaj« (Zorn 2007 č: 83).
S stališča zavzemanja za pravice beguncev,
še zlasti otrok, je zanimiva skupina šolark iz
omenjene šole, ki se je poimenovala Glasgow
Girls (po skupini umetnic na prelomu iz 19. v
10

Ministrstvo za šolstvo (2007) je pripravilo strategijo
o vključevanju otrok priseljencev v šole tako z vidika
učenja jezika (slovenskega in prvega domačega jezika)
kot z vidika upoštevanja raznolikosti kultur. Vendar je
praksa bolj zapletena. Znani primer, ki je v nasprotju z
omenjeno strategijo in celo v nasprotju z zakonodajo, je
osnovna šola Bršljin, kjer so uveljavili etnično segregacijo v škodo romskih otrok (Krek 2005).
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II
Pri drugem modelu gre prav tako za odgovor
strokovne javnosti na nove razmere in potrebe,
a ne s širitvijo in doslednostjo pri uresničevanju
temeljnih načel obstoječih institucij, temveč z
nastankom novih, posebnih služb. Tu omenimo
ambulanto za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja. V ZDA, kjer je neenakost dostopa do
zdravstvenih storitev visoka, kar mrgoli takih
ambulant, medtem ko jih v Veliki Britaniji,
kjer lahko zavarovanje brezplačno pridobijo
tudi priseljenci brez papirjev, ne poznajo
(Zorn 2006 a)11. V ambulanto v Ljubljani12 in
Mariboru dobesedno lahko pride kdor koli, ki
živi v teh dveh mestih in potrebuje zdravstveno
pomoč. Njihovi informativni letaki so natisnjeni v več jezikih (romskem, albanskem, srbskem
itn.), tako da jih priseljenci razumejo in vedo,
da je služba namenjena tudi njim. Kadar je mogoče, tam zaposlena socialna delavka pomaga
ljudem odstraniti ovire na poti do vključitve
v osnovno zdravstveno zavarovanje, s čemer
11

Vendar tudi v Veliki Britaniji obstajajo vladni predlogi
o krčenju pravic do zdravstvenih storitev za priseljence »brez papirjev« in zavrnjene prosilce za azil (Ginn
2007).

12

Ustanovitelji so mestna občina Ljubljana, Slovenska
filantropija, Karitas Štepanja vas in zdravstveni dom
Ljubljana Bežigrad. Za več informacij gl. članek Uršule
Lipovec Čebron (2007 a) Metastaze izbrisa in intervju
iste avtorice (2007 b) z enim od ustanoviteljev te ambulante, zdravnikom Aleksandrom Dopliharjem.

dobijo dostop do običajnih zdravstvenih služb
(zlasti ko gre za revnejše ali brezdomne državljane) (Intervju s socialno delavko Alenko
Vatovec Ugrin, Posvetovalnica za ljudi brez
zdravstvenega zavarovanja, 7. 7. 2007).
Pri tem modelu se zastavlja vprašanje o
smislu in učinkih ločevanja pacientov, saj 7.
člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga, da je treba iz
državnega proračuna kriti stroške nujne zdravstvene pomoči državljanov in tujcev, če niso
zdravstveno zavarovani. Zdravniki v ambulanti
za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja delajo
prostovoljno. Stroške pregledov in zdravljenja
v ustanovah javne zdravstvene mreže, kamor so
ti pacienti napoteni s posebno napotnico, krije
ministrstvo za zdravje na zahtevo ambulante
(Lipovec Čebron 2007 b, Intervju s socialno
delavko Alenko Vatovec Ugrin, 7. 7. 2007).
Ambulanto lahko vidimo kot odgovor lokalne
skupnosti na neoliberalni trend krčenja javnih
storitev, zdravstveno zavarovanje pa kot še ena
steklena tla, ki omogočajo pogled navzdol in
zavest o tem, da obstajajo še slabše stvari od
dolgih čakalnih vrst. Čeprav se ambulanta
nahaja v skupnosti, kjer ljudje živijo in potrebujejo zdravstvene in socialnodelovne storitve,
pa neizogibno dopolnjuje segregirani sistem
azilnega doma in centra za tujce.

III
Tretji model vključevanja temelji na iniciativi politično angažiranih posameznikov
in posameznic brez podpore vladnih ali celo
nevladnih organizaciji. Tako je bilo v primeru
šestih nogometašev iz Gambije, ki so bili zaprti
v centru za tujce. Aktivistična mreža za stalni
obisk tega centra je s pomočjo večmesečne
politične kampanje in pravnih argumentov
osvobodila fante zapora, na prostosti pa so se
lahko zanesli zgolj na peščico mladih ljudi,
ki so jim hoteli pomagati (jih gostili v svojih
stanovanjih, jim pomagali pri organiziranju
bolj samostojnega življenja, rednega treniranja
nogometa itn.). Če bi ta model prevladal, kot
si želijo neoliberalci, bi bil to jasen pokazatelj
dokončnega razkroja socialne države. V tem
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20. stoletje). Dekleta (nekatere med njimi iz
begunskih družin) so začela javno delovati,
ko so v škotski center za tujce zaprli eno izmed njihovih prijateljic. Mobilizirale so celo
šolo, lokalno skupnost in medije, da bi skupaj
ustvarili politični pritisk na lokalne in vladne
predstavnike s ciljem, da vrnejo družino v
njihov dom, ki ni več na Kosovem, ampak v
Glasgowu. Čeprav deportacije niso preprečile,
so pritegnile k razmišljanju in delovanju mnoge
učence in učitelje te šole, ki od takrat dalje
vztrajno zahtevajo, da notranje ministrstvo
preneha deportirati otroke, med katerimi so
tudi njihovi sošolci in prijatelji (op. cit.).
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trenutku je relevantno vprašanje, na koga nasloviti zahteve po širitvi socialnih pravic. Država
omogoča pravice, hkrati pa s pomočjo nadzora
nad priseljevanjem na zunanji meji in v notranjosti države razlasti ljudi osebnih statusov in s
tem tudi pravic oziroma onemogoči dostop do
javnih storitev (cf. Balibar 2007). Mogoč razvoj
bi lahko bil v priznavanju in izvajanju socialnih pravic na ravni občin, vendar ni mogoče
predvideti, ali bi bil tak model bolj egalitaren.
Mogoče bi nadzor nad priseljevanjem priklicali
na raven občin – kot je ponekod veljalo pred
vzpostavitvijo močno centraliziranih nacionalnih držav z jasnimi nacionalnimi mejami (na
primer nadzor nad priseljevanjem v Pariz v času
pred francosko revolucijo) (Torpey 2000). Večina socialnih storitev se pravzaprav vseskozi
izvaja na lokalnem nivoju, vendar pa niso vselej
lokalne organizacije in skupnosti tiste, ki opredeljujejo pogoje pomoči, še zlasti ne, kadar gre
za socialne transfere. Tako ljudje brez statusa
begunca ali dovoljenja za prebivanje, čeprav v
izjemno negotovem položaju in pogosto revni,
nimajo pravice niti do socialnih transferov niti
do socialnih stanovanj, kot se je izkazalo tudi v
primeru nogometašev iz Gambije. Problem se
je zaostril, ko si je eden od fantov zlomil nogo
in zato več tednov ni mogel opravljati nobenega
plačanega dela.

ustrezna in uporabna ob predpostavki, da sta
socialno delo in socialna politika avtonomna
podsistema, ne pa podaljška nadzora nad
priseljevanjem. Postavlja se vprašanje, kaj ta
definicija socialnega dela pomeni v socialni
službi centra za tujce, z drugimi besedami,
kako socialna delavka v takem okolju pomaga,
da se »spremeni doživljanje in ravnanje vpletenih«. Socialni delavci poleg namestitve ljudi v
sobe, nadzora nad spoštovanjem hišnega reda
in pomoči pri vključevanju otrok v osnovno
šolo vodijo tudi psihosocialne pogovore. S
temi pogovori dejansko poskušajo vplivati na
doživljanje ljudi, ki so zaprti v center za tujce,
vendar tako, da se socialni delavci v prvi vrsti
identificirajo s cilji in načeli ustanove, kjer so
zaposleni (torej s policijo), ne pa z ljudmi, ki
so tam zaprti. Intervencija v doživljanje udeleženih pomeni, da socialni delavci načrtno
poskušajo »zbujati domotožje«, saj se na ta
način migranti ne bi več upirali deportacijam
in problem bi bil »rešen« (Pogovor s psihologinjo, ki je bila več let zaposlena v centru za
tujce, 29. 11. 2005, gl. tudi Zorn 2006 b: 67
sqq.). To je v nasprotju s predstavo, da socialno delo temelji na apriornem spoštovanju
»človekove svobode, njegove avtonomije in
samodeterminacije; klient naj sam odloča o
svoji usodi, ne mi ali kdo drug namesto njega
(razen v izjemnih primerih). Naša naloga je
avtonomijo zaščiti, kjer je ogrožena, z legalnimi
socialnimi interventnimi ukrepi v okviru javnih
pooblastil in v okviru svetovalnega postopka
pomagati klientu s podpiranjem njegovega avtonomnega odločanja o življenjskih možnostih.
(Mesec 2006: 238.)

Vloga socialnega dela
Problematiziranje situacije v zvezi z begunci in priseljenci, ki jim vlada ne dovoli
bivanja v državi in jim s tem odreka temeljne
pravice (tudi pravico do dela, otrokom pa
pravico do enake obravnave v primerjavi z
otroki državljani), neizbežno uperi pogled v
teorijo in prakso socialnega dela. Vzemimo
za izhodišče definicijo socialnega dela Blaža
Mesca, ki pravi, da s socialnim delom skupaj
z udeleženimi na različne načine rešujemo
težavne življenjske situacije, v katerih so se
ljudje znašli. »Ob tem se spremeni doživljanje
in ravnanje vpletenih, izboljšajo se njihovi odnosi z okoljem, z viri zadovoljevanja njihovih
potreb itn. Te spremembe so lahko obsežne
in trajne« (Mesec 2006: 236). Ta definicija je

Hkrati avtor svari pred ukvarjanjem z
razrednim bojem in političnim delovanjem
(kar lahko razumemo svarilo pred radikalnim
socialnim delom)13, kajti po njegovem mnenju
13

Radikalni socialni delavec in delavka se zavedata pomena odkrivanja primarnih vzrokov zatiranja, izključevanja
in nepravičnosti, kar pa je le polovica koncepta radikalnega socialnega dela. Naslednji korak je transformacija teh ugotovitev v neposredno delovanje, socialno
akcijo, kar je seveda veliko težji del (De Maria v Reisch,
Andrews 2002: 5).
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nekdanjih koloniji v nekdanje metropole, pri
čemer pa odnosi izkoriščanja niso spremenili
toka (op. cit.). Tako je odločitev vsake osebe
ali družine, da migrira, njena individualna odločitev, ki pa je vpeta v strukturo zgodovinsko
oblikovanih odnosov in povezav (Sassen 1999).
To vpetost v širši kontekst lahko opazimo
tudi v primeru migracijskih tokov v Sloveniji;
največ delavskih migracij in beguncev namreč
prihaja s področja nekdanje Jugoslavije zaradi
nedavne tesne povezanosti in vzpostavljenih
socialnih mrež.
Področje migracij in azila torej zahteva
temeljit razmislek socialnodelovne stroke, ali
bo njena vloga sodelovanje pri nadzoru nad
priseljevanjem in s tem poglabljanje neenakosti
ali pa bo poskusila načela, ki jih razglaša v
svojih etičnih kodeksih in globalnih standardih,
udejanjati tudi v praksi (cf. Mednarodna zveza
šol za socialno delo in Mednarodna zveza
socialnih delavk in delavcev 2005). Razmere
na področju migracij in azila kažejo globok
prepad med retoriko o vlogi socialnega dela,
ki naj bi prispevalo k pravičnejši družbi in
pomagalo rešiti težave posameznikov in posameznic ob spoštovanju njihove avtonomije
in samodeterminacije, in dejanskim prepuščanjem posameznikov in posameznic policijskim
postopkom in segregiranim, zaprtim prostorom
bivanja.

Sklep
Prizadevanje socialnih delavk in delavcev
za pravičnost in upoštevanje perspektive
uporabnikov in uporabnic socialnih služb ni
tehnično opravilo, ki bi se ga lahko naučili
enkrat za vselej. Kaj je pravičnost, kaj je
perspektiva uporabnikov, je treba vselej na
novo definirati, kajti socialno delo ne deluje
na nevtralnem terenu, nekakšnem praznem
prostoru; v tem poklicu ni mogoče prezreti
širšega konteksta družbenih struktur in odnosov. Primer ljudi brez pravice do pravic
razbije mit o nepolitičnosti javnih služb in
izostri vprašanje etičnih dilem, saj pokaže,
da se lahko tudi socialne delavke in delavci
znajdejo v položaju, ko opravljanje nalog ni
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»prizadevanje za ‚drugačen svet‘, za povečanje
ali prerazdelitev družbenopolitične moči in
bogastva kogar koli ni specifična strokovna
naloga socialnega dela« (op. cit. 243). V
primeru centra za tujce in azilnega doma bi
bilo podpiranje »avtonomnega odločanja«
stanovalcev pravzaprav subverzivno, radikalno
socialno delo, v katerem bi lahko prepoznali
prizadevanje za »prerazdelitev družbenopolitične moči«. Tak način dela bi bil mogoč le ob
predpostavki, da je socialno delo avtonomen
podsistem in da socialni delavci, ki bi pomagali
beguncem in priseljencem, ne bi bili na plačilni
listi policije oziroma ministrstva za notranje
zadeve. Ker pa ni tako, imajo socialni delavci
(zlasti v primeru centra za tujce) v glavnem
dve možnosti; prvič, da so odpuščeni oziroma
sami dajo odpoved (saj pod policijskimi pogoji
dela navadno ne morejo podpirati klientovega
avtonomnega odločanja), in drugič, da redefinirajo načela socialnega dela, tako da so
skladna s cilji ustanove, v kateri so zaposleni;
v centru za tujce je to preprečevanje uporov in
blažitev nezadovoljstva zaprtih. Obe strategiji
sta uveljavljeni, nobena pa ne sledi načelom
socialnega dela.
Primer migracij in azila pokaže nujnost izobraževanja za socialno delo, katerega težišče
niso zgolj metode in kompetence (kako kaj
narediti), ampak tudi poglobljeno razumevanje
konteksta ogroženosti osebne avtonomije in
pravic ljudi.
Fenomen ljudi brez pravice do pravic je
rezultat ukrepov, ki jim s skupnim imenom
rečemo nadzor nad priseljevanjem. Brez poglobljenega razumevanja strukturnih razlogov
(globalnih neenakosti), ki so neločljivo povezani s tem nadzorom, se socialne delavke in
delavci kvečjemu pridružijo administrativni
logiki klasificiranja in policijskim pravilom
izključevanja (pridrževanje in deportiranje).
Globalne neenakosti so vgrajene v sam kapitalistični sistem (Balibar, Wallerstein 1991) in
jih ne moremo proučevati mimo zgodovinskih
procesov zahodnoevropske kolonizacije. Če
je v obdobju kolonizacije gibanje ljudi potekalo iz zahodne Evrope v Afriko in Azijo,
danes migracije potekajo v nasprotni smeri, iz
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v korist uporabnikom. Tako socialni delavci
kot priseljenci oziroma iskalci zatočišča se
morajo v azilnem domu in centru za tujce
podrediti policijskim pravilom, le da prvi
dobijo v zameno plačo, drugi pa ne vedo niti,
če bodo preživeli (zaradi prisilnih vračanj
v države, kjer je lahko njihovo preživetje
ogroženo).
Vendar bi bili verjetno obsojeni na neuspeh,
če bi zgolj kritizirali, opozarjali na nevzdržne
razmere in poteptane pravice partikularnih
skupin; zahtevati moramo kaj pozitivnega, kaj,
kar je utemeljeno na vrednotah, ki jih ima tako
socialno delo kot vsa družba za osrednje (Touraine 2006: 68 sqq.). Menim, da so to vrednote
enakopravnosti in solidarnosti, ki niso utemeljene v tržnih razmerjih – medgeneracijska
solidarnost, kvalitetni javni servisi na področju
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva,
dostop do stanovanja, višje delavske plače,
udeleženost delavcev v dobičkih podjetij itn.
Ključno pri tem pa je, da ne prezremo pravic in
zahtev partikularnih skupin in da zagotovimo
jezikovno in kulturno prevajanje. Gibanje izbrisanih predlaga, da bi pravica do prebivališča
postala ena od temeljnih demokratičnih norm.
To bi preprečilo neprestano prepletanje ljudi
brez papirjev s kriminalnostjo; posledično so
ti ljudje stigmatizirani, segregirani in nevidni,
pogosto pa tudi ekonomsko izkoriščani. S
priznanjem pravice do prebivanja vseh ljudi bi
omogočili njihovo (enakopravnejšo) participacijo v gospodarskem, kulturnem, političnem in
socialnem življenju. Podobno predlaga Saskia
Sassen (2006: 178), ko pravi, da bi morale
države poskrbeti za »enako« državljanstvo, ki
ni le formalni status, temveč pogoj (enabling
condition), ki omogoči pridobitev pravic in
udeležbo v javnem delovanju.
Za socialno delo je smiselna tudi Balibarjeva
konceptualizacija sodelovanja z ljudmi, katerih
položaj je zaradi restriktivnosti azilnega in
priseljevalnega režima degradiran. Poudari
redefiniranje pravic in spreminjanje institucij
kot rezultat kolektivnih prizadevanj za pravičnost in v povezavi z zgodovinsko perspektivo
bojev za pravice. Vpelje pa tudi konflikt kot
konstruktivni element spremembe:

V resnici obstajata dve nasprotni pojmovanji
državljanstva. Prvo je hkrati avtoritarno in
abstraktno. Lahko trdi, da so med njegovimi
cilji družbena transformacija, preoblikovanje
družbe in enakost, konec koncev pa se vselej
drži aksioma »zakon je pač zakon«, ki predpostavlja, da administracije vse vedo in da je
konflikt nelegitimen. Drugo poskuša konkretno artikulirati človekove pravice in državljanske pravice, odgovornost in aktivistično
delovanje. Zaveda se, da so bili v zgodovini
za napredovanje državljanstva – kar je vselej
tudi natančno določalo koncept državljanstva – zmeraj potrebni boji, da v preteklosti
ni bilo dovolj »biti del tistih brez deleža« (J.
Rancière), ampak prav zares vdreti mestna
vrata in tako državljanstvo na novo opredeliti
v dialektiki konfliktov in solidarnosti. Tako
je bilo z antičnim in srednjeveškim plebsom,
s tretjim stanom, z delavci, z ženskami in ni
še konec – tako je danes s tujci; natančneje, s
tistimi zelo posebnimi »tujci«, ki so sicer »od
drugod«, pa vendar so tudi povsem »od tod«.
To so moderni proletarci, priseljenci. (Balibar
2007: 68–69.)
V teoriji in praksi socialnega dela se odraža
opisani dvojni vidik državljanstva. Po eni strani
imajo državljani, tujci z dovoljenjem za stalno
prebivanje in begunci (s priznanim statusom)
zakonsko priznane socialne pravice (denimo 5.
in 21.a člen zakona o socialnem varstvu), ki jih
pomagajo uresničevati socialni delavci. Kadar
pa pravice niso ustrezno definirane, lahko sodelovanje socialnih delavk in uporabnikov preraste v kolektivno zagovorništvo in socialno akcijo. Pri skupinah, ki so potisnjene v brezpravno
situacijo nelegalnega ali skrajno negotovega
bivanja, je to pravzaprav nujno. Kolektivno
samozagovorništvo in socialna akcija sta povezana s krepitvijo moči udeleženih (v problemu/
delovanju) in ne z njihovim formalnim statusom. Strategija aktivnega državljanstva (boja
za liberalizacijo pravice do bivanja, dela in
azila) je po Balibarjevem mnenju pogajanje in
oživljanje ideje o »skupnosti državljanov«. Pri
pogajanjih »zainteresirane priznamo za vredne
sogovornike, ki so legitimno sposobni pojasniti
svoj položaj, oblikovati zahteve in predlagati
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Gibanje, katerega začetek umeščamo v Seattle
leta 1999, je raznoliko tako glede ciljev kot strategij
boja. Skupaj delujejo sindikati, študenti in študentke,
okoljevarstveniki, priseljenci in priseljenke, skvoterji,
hendikepirani, razlaščeni staroselci Latinske Amerike,
brezposelni in tisti v prekarnih delovnih razmerjih, geji,
lezbijke, transspolne skupnosti itn. Vsi pa nasprotujejo
neoliberalni globalizaciji in s tem večanju razlik med
revnimi in bogatimi in vojnam in militarizaciji družb.

o nstran neoliberalnega kapitalizma – mogoča.
Gibanja razvijajo ideje in zahteve od spodaj,
kar je blizu socialnemu delu, zlasti metodam
krepitve moči in kolektivnega samozagovorništva. In narobe, veščine in pristopi socialnega
dela lahko obogatijo gibanja.
Povzemimo zahteve gibanja za pravice
priseljencev, izbrisanih in beguncev, za katere
predlagamo, da postanejo vizija socialnega
dela: dejanska (ne zgolj formalna) pravica do
azila v Evropi, zagotovitev legalnega statusa
vseh priseljencev in priseljenk brez papirjev
in izbrisanih, pravica do svobodnega gibanja
in migriranja (odprava restriktivnega in selektivnega policijskega nadzora nad priseljevanjem), pravica do zaposlovanja in ustreznega
bivališča, pravica do uporabe javnih storitev
na področju zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva. Čeprav se zahteve mogoče zdijo
nekoliko utopične ali pa vsaj težko uresničljive,
je vendarle bistveno, da jih vzamemo resno.
Strinjamo se s profesorico socialnega dela Gabi
Čačinovič Vogrinčič, ki je ob različnih priložnostih poudarila: »Če ne vemo, kam hočemo,
se nam ni treba bati, da bi tja prišli.«
Zahvaljujem se mag. Neži Kogovšek in mag.
Uršuli Lipovec Čebron za njuno natančno branje in popravke prve verzije tega teksta.
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DRŽAVLJANSTVO KOT PRAKSA
Kritična evalvacija vzgojne komunikacije kot sredstva
za spodbujanje socialne participacije mladih priseljencev

Uvod v raziskavo
V članku predstavljamo rezultate analize
treh projektov, katerih namen je bil spodbuditi socialno integracijo otrok mednarodnih
priseljencev (OMP). Projekti so potekali v
provinci Modena (regija Emilia-Romagna)
med letoma 2004 in 2006. Metodološka predpostavka raziskave je bila, da bi etnografska
analiza interakcij, v katerih so se ti projekti
konkretizirali, lahko prinesla možnosti za
prepoznavanje in priznavanje socialnih struktur
in kulturnih oblik socialnih intervencij. Sledeč tej predpostavki smo usmerili pozornost
na komunikacijske procese med socialnimi
delavci in otroki mednarodnih priseljencev, ki
so sodelovali v intervencijah, ker smo želeli
analizirati, kako družbene strukture v komunikaciji in kulturne oblike vplivajo na socialne
intervencije. Vse interakcije, ki smo jih analizirali, so bile po svojih značilnostih vzgojne.
Kakšne so značilnosti vzgojnih interakcij?
Kaj imamo v mislih z besedo »vzgojen«? Na
kakšen način vzgojna komunikacija vpliva na
izide socialnih intervencij? Je vzgoja najboljši
medij za podporo družbenega vključevanja
otrok mednarodnih priseljencev? Če hočemo
odgovoriti na ta vprašanja, moramo začeti s
teoretsko definicijo vzgoje.
Tradicionalno imamo norme in vrednote,
ki jih prenašamo med seboj in po katerih se
ravnamo, za pogoj integrirane družbe (Heyting
et al. 2002). Po Parsonsu se normativne usmeritve materializirajo kot družbene vloge in z
njimi povezana pričakovanja, zato je prispevek
vzgoje in izobraževanja k družbenemu vključevanju sestavljen iz tega, da naprej razvijamo

in krepimo konsenz o teh temeljnih vrednotah
(Parsons 1951).
Drugačen teoretski okvir ponuja sociologija Niklasa Luhmanna; po Luhmannu
ni temeljna funkcija vzgoje, da poučuje,
disciplinira, posreduje družbene vrednote
in norme, temveč da kar najbolj zmanjša
nepredvidljivost socialne komunikacije. Z
vzgojo dijaki pridobijo sposobnost, da se udeležujejo socialne komunikacije, se pravi, da se
v družbenih kontekstih vedejo na (večinoma)
predvidljiv način. Če bi moral posameznik
upoštevati druge ljudi v vsej njihovi empirični
raznovrstnosti, bi bila komunikacija nemogoča. Komunikacija je mogoča, ker lahko
kompleksno psihično različnost poenostavimo in govorimo z eno osebo kot z učiteljem,
z drugo kot z učencem, s tretjo kot z ljubljeno
osebo (Luhmann 1984). »Učitelj«, »učenec«,
»ljubljena oseba« itn. so družbene vloge v
moderni družbi. Družbene vloge opredelimo
kot »ljudi, ki s socializacijo pridobijo določeno vrsto komunikativnosti«.
V kompleksnih družbah mora biti socializacija sistematiziran proces, ki je nujen, da
reproduciramo družbeno vednost in zmožnosti,
ki jih pridobimo v dolgih nizih koordiniranih
individualnih korakov. Temu sistematiziranemu procesu pravimo »vzgoja«. Razlika med
vzgojo in nesistematizirano socializacijo je,
da je vzgojna komunikacija vselej namerna,
pripišemo jo lahko namenom, ki so programirani na temelju znanstvenih predpostavk
(pedagogika).
Vzgoja je komunikacijski proces, ki ga sistematično organizirajo vzgojne organizacije. Med
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vzgojne organizacije štejemo specializirane
službe, ki programirajo vzgojne standarde na
temelju pedagoških predpostavk. Te službe
opazujejo omejitve in slabosti vzgojnih programov in jih reformirajo, znova na temelju
pedagoških predpostavk, ki se nenehno spreminjajo. Druga oblika vzgojnih organizacij so
šole, kjer se vzgojna komunikacija materializira v obliki odnosov med družbenimi vlogami.
Šole so vzgojne organizacije, ki imajo administrativno in pedagoško vodstvo. Pedagoško
vodstvo sestavljajo učitelji, ki nadzorujejo
učenčevo pot v hierarhiji »vzgojnih korakov«,
pri čemer vsak izmed teh korakov predstavlja
standardizirano raven kognitivnih dosežkov, ki
jih določajo vzgojni programi.
Koncept »vzgojne gramatike« (Tyack, Cuban 2000) opisuje razmerja med družbenimi
vlogami v vzgojnih organizacijah. Ta razmerja
so asimetrična, ker učitelji učijo učence, učenci
pa ne učijo učiteljev. Slovnica vzgoje temelji
na pričakovanjih, ki so povezana z družbenimi
vlogami; ta pričakovanja omogočajo določene
načine podpore in sodelovanja, izključujejo
druge in spodbujajo določene tipe izkušenj
na račun drugih. Vzgojna gramatika vključuje ocenjevanje učenčeve uspešnosti glede
na standardizirana pričakovanja. Vzgoja in
izobraževanje imata posplošena pričakovanja
o kognitivnem razvoju učencev; z določeno
starostjo je povezan specifičen kognitivni
status.
Vzgojna gramatika je nujna tudi za oceno
tega, ali učenci zadovoljujejo vzgojno-izobraževalna pričakovanja, in sicer s pomočjo
posebnih interaktivnih sistemov (preverjanja
znanja) in opazovanjem njihove vsakodnevne
udeležbe v vzgojnih interakcijah. Vztrajno
ponavljajoče se ocenjevanje ustvarja pričakovanja glede »kakovosti« vsakega učenca. V
tem smislu vzgojna komunikacija pretvarja
enakost v neenakost.
Vzgoja in izobraževanje vzpostavljata hierarhije med učenci na temelju tega, koliko njihov kognitivni uspeh ustreza standardiziranim
pričakovanjem. Iz tega sledi, da lahko pride do
marginalizacije učencev, ki ne dosegajo standardiziranega kognitivnega uspeha (Luhmann

1990, Baraldi, Iervese 2004, Iervese 2006). Ti
učinki vzgoje so opisani kot »sekundarna socializacija«, pri čemer se »sekundarna« nanaša
na nepredvidljive in pogosto nevidne posledice
vzgoje kot namerne oblike socializacije.
Od začetka tega desetletja naprej ankete,
ki jih izvajajo vzgojne službe v Emilii-Romagni in provinci Modena, kažejo, da imajo
sekundarni učinki vzgoje negativen vpliv na
vzgojne kariere OMP. Prvič, raziskovalno
poročilo iz province Modena za leto 2003 je
pokazalo, da so OMP, ki so se vključili v italijanski srednješolski izobraževalni sistem med
letoma 1993 in 2001, doživljali hude težave
pri doseganju srednješolskih učnih programov.
Nedavno poročilo iz regije Emilia Romagna
(2007) pa kaže, da OMP, ki sestavljajo okoli
11 % vseh srednješolskih dijakov v provinci
Modena, pri čemer jih je največ, do 18 %, v
južnem delu. Neko drugo poročilo iz province
Modena za isto leto kaže, da je odstotek teh
mladostnikov, ki obiskujejo srednje šole, enak
odstotku njihovih italijanskih vrstnikov, ki
se vpišejo na srednjo šolo (približno 75 %),
stopnja neuspeha v izobrazbeni karieri pa je
med OMP skoraj dvakrat tolikšna (45 %) kot
pri Italijanih (25 %). OMP imajo težave pri
doseganju standardiziranega učnega uspeha,
ki ga zahteva izobraževalni sistem države gostiteljice, v večini primerov zaradi neustrezne
lingvistične kompetence, redkeje zato, ker prihajajo iz izobraževalnih sistemov z drugačnimi
učnimi programi.
Rezultati raziskave, ki jo je financirala
provinca Modena (Iervese, Farini 2006), pa
kažejo, da ima asimetrija v izobrazbeni karieri
med OMP in Italijani tudi socialni izvir. Ta
raziskava ugotavlja, da so dijaki gostitelji za
to, da bi opredelili vrednost svojih vrstnikov
iz drugih držav, ne le kot učencev, temveč
tudi kot ljudi, sistematično izbrali standardizirana kognitivna pričakovanja vzgoje in
izobraževanja. Raziskava prikazuje model
procesa marginalizacije otrok mednarodnih
priseljencev v izobraževalnem sistemu države
gostiteljice. OMP, ki niso ustrezno uspešni, so
kategorizirani kot nekompetenti na temelju
kognitivnih pričakovanj, ki ne priznavajo
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Od leta 2003 zavod za šolstvo province
Modena ugotavlja visoko stopnjo vzgojno-izobraževalnega neuspeha pri OMP. Po vzgojnoizobraževalnih smernicah regije Emilia-Romagna je družbena integracija OMP povezana
z vključevanjem v vzgojo in izobraževanje.
Vzgoja in izobraževanje bi morala zagotavljati
OMP kognitivne kompetence, ki so potrebne
za vključevanje v najpomembnejše družbene
procese. Etnične skupine imajo šolo tudi za alternativni socializacijski kontekst. Po vzgojnoizobraževalnih smernicah za Emilio-Romagno
je odsotnost razmerij zunaj »etnične skupine«
ovira za vključevanje OMP v najpomembnejše
družbene procese v družbi gostiteljici.
Pokazatelja stopnje prilagoditve na družbo
gostiteljico naj bi bili »intenzivnost« in »relevantnost« ne-etničnih razmerij (t. j., njihov
pomen za dostop do temeljnih virov, tako
materialnih kot simbolnih). S »prilagoditvijo«
mislimo pridobitev sposobnosti za udeleževanje v najpomembnejših družbenih procesih
v družbi gostiteljici (Kim 2001), od česar je
odvisen dostop do temeljnih virov (t. j., dela,
socialnih storitev), ne pa ustrezanje kulturi
gostiteljici, ki jo imajo za kvalitativno večvredno. Prilagoditev je odvisna od participacije v
družbenih procesih države gostiteljice, s katero
se povečuje posameznikova komunikacijska
kompetenca. Razvoj komunikacijske kompetence ustvari pogoje za izboljšanje socialnega
udobja.
V letih 2004/2005 in 2005/2006 sta zavod
za izobraževanje in urad za socialno politiko s
sodelovanjem mestnega sveta Modene oblikovala tri projekte, ki naj bi vzdrževali socialno
participacijo otrok mednarodnih priseljencev
in krepili njihovo aktivno državljanstvo. Ti
projekti so bili:
1) INTENDIAMOCI 1 (I1), ki je potekal jeseni
2004
2) INTENDIAMOCI 2 (I2), ki je potekal spomladi 2005
3) COMICS (Ustvarjalni sistemi vključevanja
otrok priseljencev), ki je potekal od novembra
2005 do maja 2006.
I1 in I2 sta financirala mestni svet Modene
in provinca Modena; COMICS je sofinancirala
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kulturne različnosti. Ta kategorizacija omogoča konstrukcijo posplošenih pričakovanj
neprimernosti, ki jo pripisujejo OMP. Na
predsodkih temelječo marginalizacijo OMP
pa upravičijo s sklicevanjem na kulturne
značilnosti.
Kar zadeva teorijo vključujočega ravnanja
pri konfliktih (Fisher et al. 1991), interesi študentov gostiteljev sicer zadevajo konstrukcijo
osebne identitete (»Sem kompetenten udeleženec izobraževalne komunikacije, zato sem
kompetenten socialni akter«), toda njihove
pozicije so etnocentrične in izkoriščajo na
skupini temelječe razlike (»Sem kompetenten,
ker sem drugačen od Njih, ki niso kompetentni,
kot dokazuje njihov neuspeh«).
Raziskave, ki se osredotočajo na razmerja
med pari v monokulturnem razredu (Baraldi
et al. 2001, Baraldi 2003 a, Baraldi 2005),
pokažejo, da je zmožnost zadostiti standardiziranim kognitivnim pričakovanjem vzgoje
in izobraževanja uporabljena kor referenca, s
katero določajo vrednost dijakov, ne le, kar
zadeva njihove družbene vloge, temveč tudi kot
oseb. Te raziskave sledijo teoriji o konfliktih, ki
temeljijo na identiteti (Smyth 2004), in opisujejo način, kako se v šolskem razredu oblikuje
družbena identiteta. Proces je sestavljen iz
dveh elementov:
1) zahteve po ustrezanju standardiziranim kognitivnim in normativnim pričakovanjem izobraževalnega sistema, ki so slepa za kulturo;
2) marginalizacijske prakse, ki vključujejo učence, ki ne zmorejo zadostiti tem pričakovanjem.
Marginalizacijske prakse so komunikacijski
procesi, v katerih se prepletata konstrukcija
skupinske identitete, ki vključuje tiste, ki
zadovoljujejo pričakovanja sistema (kompetentni »mi«), in kategorizacija brezoblične
skupine nekompetentnih »njih«, tistih, ki ne
zmorejo zadovoljiti vzgojno-izobraževalnih
pričakovanj.
Podobnosti med modelom marginalizacije
OMP v multikulturnih šolskih razredih in
modelom oblikovanja družbene identitete v
monokulturnih šolskih razredih kažejo, da so
procesi socialnega izključevanja povezani z
vzgojno-izobraževalno komunikacijo.
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evropska komisija (generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost) v okviru natečaja
za projekte INTI 2004.
V pričujočem prispevku opišemo glavne
smernice teh intervencij, ki jih analiziramo na
ravni komunikacijskih procesov, s katerimi so
dobile svojo empirično obliko.
I1 in I2 sta bila sestavljena iz tega, da sta v
multikulturnih šolskih razredih intervenirala
poklicni fotograf in medkulturni mediator.
Fotograf je fotografiral dijake, tako Italijane
kot otroke mednarodnih priseljencev, nato pa
jih prosil, naj to storijo tudi sami. Namen je bil,
da bi dijaki izkusili, kako ima vsak od njih svoj
pogled na druge. Nato je medkulturni mediator
spodbudil razpravo o pomenu te izkušnje s
posebnim ozirom na proces ustvarjanja razlik
in identitet.
Projekt COMICS je vključeval samo otroke
mednarodnih priseljencev. V njem so dijaki
izdelali strip, v katerem pripovedujejo o lastni
zgodovini vključevanja v družbo gostiteljico.
COMICS je bil evropski projekt, ki je vključeval pet mest (Modeno, Roubaix, Solun, Rotterdam in Essen). Dijaki iz različnih evropskih
mest so naredili pet stripov, tako da so lahko
na neposreden in dostopen način primerjali
svojo zgodovino.
Predpostavka teh treh intervencij je bila, da
je socialna integracija odvisna od socialne participacije. Socialna participacija so družbene
dejavnosti, ki so tako avtonomne kot vidne v
družbi. Vidnost družbene dejavnosti pomeni,
da je pomembna onstran lokalnih socialnih sistemov, denimo skupine vrstnikov. Avtonomija
družbene dejavnosti pomeni, da te družbene
dejavnosti ne moremo pripisati izpolnjevanju
posplošenih pričakovanj, ki se nanašajo na
standardizirane družbene vloge.
Pristop k spodbujanju družbene integracije OMP, ki je skupen I1, I2 in COMICS, je
drugačen od bolj tradicionalnega pristopa, po
katerem je državljanstvo cilj, ki ga posameznik
doseže s svojo participacijo v izobraževanju
(Lavy, Biesta 2006). To pomeni, da mladi
niso državljani, dokler ne končajo osnovnega
vzgojno-izobraževalnega programa. Skupni
koncept I1, I2 in COMICS je bil »državljanstvo

kot praksa« (citizenship as practice, CAP).
Državljanstvo ni vrsta kognitivnega statusa,
ki bi se ga dalo doseči, temveč je to rezultat
izkušenj vsakdanje participacije v družbenih
procesih. Državljanstvo kot praksa je način, da
vključujoče gledamo na mlade kot državljane;
namesto da bi videli državljanstvo kot rezultat
učnih poti, se mladi ljudje naučijo biti državljani zaradi svoje participacije v dejanskih
praksah, ki sestavljajo njihovo življenje. Državljanstvo kot praksa pomeni delati z mladimi,
ne na mladih.
V I1, I2 in COMICS je bilo spodbujanje
socialne integracije OMP rezultat razmisleka
o vsakdanji izkušnji udeleženosti v družbenih
procesih države gostiteljice. Namen dejavnosti,
ki smo jih predlagali otrokom mednarodnih
priseljencev (in Italijanom v primerih I1 in
I2), je bil, da bi spodbudili razmislek s pomočjo odraslih, in sicer socialnih delavcev. S
»socialnimi delavci« imamo v mislih socialne
delavce z akademskimi pedagoškimi programi,
ki se udeležijo usposabljanja za medkulturno
komunikacijo. Vsi socialni delavci so poznali
teoretske postulate intervencije.
V pričujočem prispevku prikažemo rezultate analize vzgojnih interakcij, ki so bile
empirična oblika teh projektov. Interakcije smo
opazovali kot epizode širših komunikacijskih
procesov; metodološka predpostavka naše analize je, da interakcije vselej kažejo strukturne
komponente komunikacijskih procesov, katerih
del so. Analizirali smo, ali so vzgojna gramatika, posplošena, kulturno slepa pričakovanja
vzgojne komunikacije in kategorizacija otrok
mednarodnih priseljencev kot problematičnih
dijakov igrali kakšno vlogo pri tem, da celo v
kontekstih projektov, ki so namenjeni temu,
da bi vzdrževali socialno participacijo otrok
mednarodnih priseljencev, ne pride do nje.
Skrbna etnografska analiza interakcij pokaže, da vzgojna gramatika, posplošena, kulturno
slepa vzgojna pričakovanja in kategorizacija
otrok mednarodnih priseljencev kot problematičnih dijakov igrajo pomembno vlogo zlasti
zato, ker oblikujejo prakse socialnih delavcev,
ki hkrati vključujejo socialni nadzor in zanikanje osebne avtonomije.
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Metodologija raziskovanja
Analizirali smo vzgojne interakcije, ki so
bile udejanjenje projektov I1, I2 in COMICS. Pozornost smo osredotočili na kulturne
oblike vzgoje, pričakovanj in retorike vzgojne
komunikacije in na socialne strukture komunikacije.
Podatke smo zbrali z dokumentarnim snemanjem, ki se nam je zdelo nepogrešljivo za
razumevanje interakcij. Mislimo tudi, da je,
odkar je Charles Goodwin (1981) objavil zdaj
klasično delo o interaktivni koordinaciji pogleda, drže in oblikovanja stavkov, za resno delo
na križišču jezika in interakcije nepogrešljiva
tehnologija video snemanja. Drži, da je slabost
očesa kamere enosmernost in da jo moramo
umestiti tako, da pri tem upoštevamo potrebe
analize. Poleg tega se za video snemanje zelo
poveča število tehničnih vidikov, ki jih je treba
upoštevati. Druga očitna skrb je, kakšen učinek bo to, da jih snemamo, imelo na vedenje
udeležencev v komunikacijskem procesu. Toda
čeprav ima naša navzočnost nedvomno nekaj
vpliva na naše subjekte, je jasno tudi, da se
naš vpliv s časom zmanjša, ko se navadijo na
našo navzočnost. Poleg tega se osredotočamo
na podrobne pogovorne prakse v razredu,
katerih velik del je, kot menimo, vedenje, ki
ga večina ljudi ne more bistveno spremeniti
za dlje časa.
Po drugi strani so prednosti video snemanja
velike. Govorce veliko lažje identificiramo,
če gledamo ne le, kako premikajo ustnice,
temveč tudi telo, če opazujemo njihov pogled
in držo. Ko vedno znova gledamo material,
ki mora biti kvalitetno posnet in dovolj
podroben, da se lahko analitik bolj približa
pripovedi o tistem, kar se dejansko dogaja,
v nasprotju s tistim, kar domnevamo, da se
dogaja, si lahko natančneje ogledamo veliko
elementov našega družbenega življenja, ki se

nam zdijo samoumevni (Zuengle, Fassnacht
1998).
Analizirali smo podatke, ki smo jih zbrali z
video snemanjem tehnike »analize pogovora«.
Analiza pogovora je v svoji štiridesetletni zgodovini ustvarila veliko natančnih konceptov,
ki opisujejo strukturne lastnosti organizacije
človeških interakcij (Heritage 1995). Opazovali
smo učinke nekaterih izmed teh struktur na
ravni aktivne participacije otrok mednarodnih
priseljencev v dejavnostih, ki so potekale v
okviru socialnih intervencij, katerih cilj je bil
vzdrževati participacijo otrok mednarodnih
priseljencev v družbi gostiteljici. Menimo, da
družbena intervencija ne more ustvariti pogojev za družbeno participacijo svojih naslovnikov v njihovem vsakdanjem življenju, če ne
more ustvariti teh pogojev v komunikacijskih
procesih, v katerih se družbena participacija
oblikuje.
Heritageovo (2002) delo na področju raziskav analize pogovora o funkcijah zanikanih
vprašalnih stavkov v pogovoru pokaže, kako
močna retorična sredstva so zanikani vprašalni
stavki v vzgojni komunikaciji. Dela Sacksa,
Schegloffa in Jeffersona (1974) o sistemih menjave vrstnega reda govorcev med pogovorom
so nas napeljala, da smo analizirali način, kako
lahko pravila menjave vrstnega reda govorcev
uporabimo za to, da dosežemo vzgojne cilje.

Retorično izkoriščanje
sistema menjave vrstnega
reda govorcev
Analizirali smo učinke vzgojne komunikacije, kar zadeva njihovo skladnost s cilji I1, I2
in COMICS, se pravi, vzdrževanje socialne
integracije otrok mednarodnih priseljencev. Za
označbo poudarkov v interkacijah smo uporabili Jeffersonov transkripcijski sistem (Jefferson 2004, gl. tabelo na koncu prispevka).
Interakcije med učitelji in dijaki v razredu
so navadno organizirane kot sistem izmeničnega govora (Sacks et al. 1974). To pomeni,
da je to, kdo je v vzgojni interakciji na vrsti,
da govori, določeno z dejanjem učitelja,
ki organizira sodelovanje dijakov in izbere
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Na temelju rezultatov naše analize bomo
ponudili nekaj smernic, za katere menimo, da
bi bile koristne za strokovnjake, ki se ukvarjajo
s spodbujanjem socialne participacije priseljencev tudi zunaj italijanskega scenarija.
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naslednjega govorca na primer tako, da mu
zastavi vprašanje. V analiziranih intervencijah
je bilo razmerje med socialnimi delavci in
otroki mednarodnih priseljencev vselej skladno
s posplošeno obliko vzgojne komunikacije
v šolskih razredih. Opazili smo, da je imelo
vodenje vrstnega reda govora močan vpliv na
participacijo otrok mednarodnih priseljencev.
Pravila za vrstni red participacije, ki dajo
udeležencem priložnost, da govorijo, so pogoj
za razvoj kakršnega koli komunikacijskega
procesa, saj bi brez organiziranega sistema izmenjav komunikacija hitro postala kaotična.
V določenih okoliščinah se lahko pravila
vrstnega reda prekršijo; raziskave na področju
analize pogovora (Schegloff 1991) pokažejo,
da lahko naslednji govorec pride na vrsto mimo
vrstnega reda, na primer, če prejšnjega govorca
slabo razumemo. Težave pri razumevanju omogočijo, da se – sicer ne dokončno, pa vendar –
»postopno« zmanjšuje učinkovitost pravil glede
vrstnega reda govora; opazili smo, da so socialni
delavci sistematično izkoriščali to priložnost, da
so se vmešavali v komunikacijo v primerih, ko
je kazalo, da bo komunikacija prinesla pomene,
ki niso skladni z nameni intervencije.

Socialni delavci so si jemali besedo mimo
možnih mest prehoda, torej preden je prejšnji
govorec povedal do konca, in prekinjali izrekanje
pomenov, ki jim niso bili všeč. Izkoriščali so pravilo, da lahko to stori, kdor ne razume dobro.
V naslednji sekvenci (sekvenca 1) je socialni delavec pod pretvezo, da je zaimek »mi«
(v italijanščini noi), kakor ga je uporabil fant,
dvoumen, saj vključuje tudi socialnega delavca. Tako je lahko prekršil pravilo, da vsakdo
govori šele, ko pride na vrsto, in si vzel besedo, preden je sogovornik nehal govoriti. Ta
kršitev pravila, na videz povezana s težavami
v razumevanju, je dala socialnemu delavcu
priložnost, da vedno znova izrazi nestrinjanje
z vedenjem sogovornikov.
Učiteljevo ravnanje se strateško opira na
določeno vrednoto – da nihče ne more enostransko vsiliti ničesar. Ta vrednota velja za temeljno pri uspešnem družbenem vključevanju.
Problematično pa je, da uveljavlja to vrednoto
tako, da ruši komunikacijski prostor drugega
udeleženca. Ta vzgojna strategija omejuje
socialno participacijo otrok m ednarodnih
priseljencev, zato očitno ni konsistentna s cilji
intervencije.

Sekvenca 1, projekt COMICS
1 Ahmed: Nicu je skoraj zapustil ekipo, ne? (0.7)
2
ničesar ni hotel narediti za skupino! [Ho:če] …
3
SD:
  
[Oprosti], ta stvar me sicer zelo zanima, ampak:
4
ne razumem, v čem je problem.
5 Ahmed: Pobarvati mora, on pa =
6
  SD: = Kdo je rekel, da mora to narediti?
7
Lisa: Mi, zadnjič na sestanku skupine smo [re-] …
8
  SD:
[Mi?] Oprosti, ne razumem, sem tudi jaz rekla,
9
da mora pobarvati?
10
Se ne spomnim.
11   Ahmed: Ne, mi v skupini smo se odločili.
12
SD: Vi v skupini, razen Nicuja, ste se odločili, 14 da mora nekaj narediti, [ampak] …
13   Lisa:
[Ok], ok,
14
saj lahko naredi kar [koli] …
15
   SD:
[Gre za to], gre za to: kar ste vi naredili 17 (.) Vsilili svojo odločitev,
16
Ahmed?
17
((Molk.))
18
  SD: Vidiš problem?
19
((Molk.))
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S pravilom »trenutni govorec izbere naslednjega« dobi izbrani udeleženec pravico
in dolžnost, da spregovori. Opazili smo, da
so socialni delavci izkoriščali to pravilo, da
se ne bi pretrgala vzgojna komunikacija. Če
je njihovemu prispevku sledil dolg premolk,
so sistematično zastavili vprašanje in izbrali
naslednjega govorca, ki je moral spregovoriti,
ne da bi mogel problematizirati legitimnost
delavčevega dejanja.
V naslednji sekvenci je socialni delavec po
dolgem premoru odprl metakomunikacijsko
vprašanje retoričnih ciljev, da bi osvetlil, da
bi rad zgolj več informacij, ne pa pojasnila
o deviantnem vedenju, za katerega so bili
obtoženi OMP.
Udeleženci so razumeli, da jih je hotel
socialni delavec z začetnim vprašanjem (vrstici 1–2) prisiliti, da priznajo odgovornost za
marginalizacijo svojega tovariša (silili so ga,
naj riše, on pa je hotel napisati zgodbo o skupini). Namen vprašanja je bil ustvariti pogoj,
da je mogoče izraziti vrednoto – zavrnitev

izključitve, ki velja za pomembno pri socialni
integraciji otrok mednarodnih priseljencev.
V drugi sekvenci je imela vzgojna strategija
nepričakovan izid; naslovljenci so izbrali molk,
da bi se izognili udeležbi v vzgojni komunikaciji. Socialni delavec je hotel preprečiti, da bi se
komunikacija ustavila, zato je zamenjal pravilo
izmeničnega pogovarjanja s pravilom »trenutni
govorec izbere naslednjega« in naslovil vprašanje na konkretnega sogovornika.
Potem ko izbrani sogovornik Mihail ni pojasnil svojega vedenja in po tretji dolgi pavzi
je socialni delavec vpeljal brainstorming, ki je
takoj propadel, ker so sogovorniki spet izbrali
tišino in se niso hoteli sprijazniti s tem, da so
v vzgojnem procesu. Socialni delavec je še
drugič zamenjal pravilo o izmenični udeležbi
v pogovoru zamenjal s pravilom »trenutni govorec izbere naslednjega« (vrstica 13), vendar
je bilo to retorično sredstvo tudi tokrat neučinkovito. Ker so se OMP zavedali, da je med
njimi in socialnim delavcem vzgojno razmerje,
so lahko prepoznali vzgojno vrednost njegovih
izjav in so jo lahko nevtralizirali s sredstvom,
ki jim ga je omogočila njihova vloga v tem
razmerju, namreč s tišino.

Sekvenca 2, projekt COMICS
1
SD: Torej se vsi strinjate (.) Mora ri:sati? Vi silite nekoga, da nekaj naredi (.) hh
2
Dogovoriti se (.) Je to pomen dogovora? Dogovor je to, da nadvladamo druge?
3
(5)
4
SD: Samo vprašam, ne? To vidite v svojem vsakdanjem življenju?
5
Se vam to dogaja s prijatelji?
6
(7)
7
SD: Odgovori mi ti, Mihail.
8
Mihail: Jaz:
9
(5)
10
SD: Je tako grozno? >Ni nobene druge rešitve?< (0.5) Druge reši:tve? Drugačne od
11
tistega, kar vidite vsak dan?
12
(5)
13
SD: Kaj rečeš ti?
14
(5)
15 Mahmud: Jaz: ne vidim takih stvari [doma].
16
SD: Svobodno lahko govoriš o …
17   Mahmud: O ničemer!
18
SD: … O drugačni rešitvi: (.) No –
19
((Molk.))
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Retorično izkoriščanje
sistema vrstnega reda
govora
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Retorična raba nikalnovprašalnih stavkov
Pri odklonskem vedenju, ki je v konfliktu s
pričakovanji vzgojnega sistema, odklonskost
ne poraja nobenega dvoma o dejanski veljavnosti kriterija; razumemo jo torej kot pripisano
dejanje, ki spodbuja domnevo, da je s tistim, ki
ga izvede, nekaj narobe (Schneider 2000). Po
Luhmannu in Schorru (1999) lahko rečemo, da
vzgoja zaradi svojega aparata standardiziranih
pričakovanj, povezanih s socialnimi vlogami,
ne spodbuja kaj dosti refleksivnosti.
Asimetričnost družbenih vlog je socialna
struktura, ki učitelju omogoči, da vzame svoja
pričakovanja kot veljavni kriterij za presojo vedenja učencev (v našem primeru vedenja OMP).
Opazili smo, da je bil namen nikalno-vprašalnih stavkov pogosto ta, da bi od naslovnikov dobili odgovor, ki bi bil drugačen od njihovih prejšnjih izjav ali dejanj, in jih prisilili,
da priznajo, da je z njihovim vedenjem nekaj
narobe (Heritage 2002). Socialni delavci
so torej uporabili nikalno-vprašalne stavke
zato, da bi otroci mednarodnih priseljencev

priznali kakšen problematični vidik svojega
vedenja. To priznanje bi moralo biti prvi korak
k refleksiji, ki bi se osredotočila na drugačno vedenje, bolj usklajeno s ciljem socialne
integracije.
OMP so navadno razumeli retorično vrednost nikalno-vprašalnih stavkov in njihove
sovražne vsebine in niso hoteli sodelovati s
socialnim delavcem in njegovimi strateškimi
vprašanji; zavrnili so vlogo nekoga, ki ga je
treba vzgajati.
V večini primerov so socialni delavci refleksijo, da z nikalno-vprašalnimi stavki ne
dobijo pojasnila o pomanjkanju kompetenc
OMP v ravnanju z odnosi, nadomestili z ostro
negativno oceno njihovega vedenja. S tem so si
socialni delavci dali priložnost, da vsilijo svoja
pričakovanja, kar pa je imelo svojo ceno. Izraz
ocene vedenja OMP je sprožil asimetrijo med
socialnimi vlogami v vzgoji. Ta asimetrija ni
konsistentna s ciljem intervencij, da bi vzdrževali socialno integracijo OMP, izhajajoč iz
njihovega aktivnega in avtonomnega prispevka
k intervencijam.

Sekvenca 3, projekt Intendiamoci 2
1 SD (fotograf): Oprosti, ampak: (.) da ne bo nesporazuma (0.7) – za to, da bo Josh sodeloval z
2
obema skupinama, smo se odločili zadnjič, ko smo se videli, drži?
3 Breskva (S1): Ampak mi smo: …
4 SD (fotograf): Ne: Priložnost govori:ti (0.3) si imela danes zjutraj. hh Ste se poslušali, kako
5
ste se odločili?
6 Miriam (S1): °Ne – gre za to:° …
7 SD (fotograf):
To je vaš problem, hh, se ti ne zdi?
8
Josh: Ja, >ampak potem smo rekli [tudi-]< …
9 SD (fotograf):
[Me ne] zanima, to je vaš problem, vzelo nam je
10
10 minut (.), v četrt ure nismo znali najti rešitve proble:ma, ki se mi zdi zelo
11
lahka.
12
Nicu: Problem je, da se ne držijo pravil.
13 SD (fotograf): Nehaj vpiti, ker lahko koga užališ. Tu je pomembno, da ostanemo mirni, kadar
14
se pogovarjamo z drugimi.
15
Nicu: Ti vpiješ!
16
Breskva: Kot vedno; Italijani lahko delajo, kar hočejo, ni važno, mi pa da ne razumemo,
17
kaj delamo.
18 SD (fotograf): >Oprosti, da sem povzdignil glas, to je zelo narobe< (.) Tudi Italijanom je v
19
takem primeru težko najti ljudi, ki bi se hoteli pogovarjati s tabo.
20
Breskva: Vseeno je težko z Italijani: sosedu rečeš »dobro jutro«, on pa se dela neumnega (..)
21
Zakaj bi morali torej paziti, kaj rečemo?
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Sklepi
Socialne strukture vzgojne komunikacije
omogočajo vzgojitelju, da za vzgojne cilje
uporabi socialno asimetrijo, če dijaki zavrnejo
vlogo nekoga, ki ga je treba vzgajati. Na ravni
interakcij med socialnimi delavci in OMP so
se te socialne strukture materializirale kot
vzgojna gramatika. Analiza vzgojnih interakcij
v okviru I1, I2 in COMICS je pokazala, da so
se socialni delavci zanašali na asimetrijo med
socialnimi vlogami za to, da so vzdrževali
vzgojne namene s pomočjo vzgojne gramatike.
Uporaba vzgojne gramatike je OMP omogočila, da so prepoznali vzgojne namene, zaradi
česar so razvili nezaupanje v priložnosti za
avtonomno participacijo. To je bil ironični izid
intervencij, ki naj bi ustvarile pogoje za tako
participacijo.
Naša raziskava pokaže, da nam tudi najbolj
prefinjena komunikacijska orodja ne morejo
zagotoviti, da bi dosegli vzgojne cilje. Po
Luhmannovem (1984) precej pesimističnem
pogledu lahko rečemo, da razvoja psihičnih
sistemov ne moremo zagotoviti z vzgojo.
Vzgojno razmerje omogoči vzgojno komunikacijo, hkrati pa da njenim naslovnikom
priložnost, da se ji uprejo.
Menimo, da so rezultati naše raziskave vredni pozornosti, ker so nastali tako na temelju
jasno izrečenih teoretskih premis kot natančne
analize empiričnih podatkov.
Cilj I1, I2 in COMICS je bil spodbujanje

socialne participacije OMP. Ko so se ti projekti
materializirali v konkretnih vzgojnih interakcijah, so vsi prinesli protislovne rezultate; opazili
smo lahko, da so socialni delavci sistematično
kršili komunikacijski prostor OMP, se pravi,
njihove priložnosti, da bi v kontekstu socialnih intervencij doživeli aktivno in avtonomno
socialno participacijo.
Socialni delavci so se vmešali v avtonomno
participacijo OMP v interakcijah, kakor hitro
je prišlo do pomenov, ki niso bili skladni z
ideološkimi in teoretskimi predpostavkami
intervencij. To vmešavanje se je empirično
materializiralo kot govorjenje drug čez drugega
in skakanje v besedo. Čeprav je treba ta dogajanja v komunikaciji razumeti kot prizadevanja
socialnega delavca, da bi ustvaril pogoje za
prenos vrednot, norm in vednosti, ki naj bi bile
nujne za socialno integracijo OMP, so pri OMP
povzročila, da so nehali zaupati priložnostim
za avtonomno socialno participacijo. Nikalnovprašalnim stavkom, strateškemu nerazumevanju prispevkov in zamenjavi pravil o vrstnem
redu je skupno to, da se zanašajo na vzgojno
gramatiko. Predpostavljajo, da socialni delavci
nadzirajo odvijanje interakcij, pri čemer izkoriščajo asimetrije med družbenimi vlogami.
Opazili smo, da socialni delavci niso čutili,
da bi bilo s tem kaj narobe, kar je imelo svojo
ceno, stalo nas je namreč uspeha ciljev spodbujanja družbene participacije, se pravi uspeha
socialne intervencije. Takoj ko je naslovljenec
razumel vzgojne namene socialnih delavcev, je
poskušal uiti komunikaciji in če so ga/jo silili,
naj kljub temu sodeluje pri vzgojni interakciji,
je svojo socialno participacijo omejil/a na
najnižjo raven.
Po našem mnenju je problem v tem, da
vzgojna komunikacija ni učinkovito sredstvo
za spodbujanje socialne participacije. Vendar
vzgojna komunikacija ni edina oblika komunikacije, ki je na voljo. V zadnjih 15 letih so
pomembne študije s področja medkulturne
vzgoje opredelile značilnost komunikacijske
oblike, ki obljublja veliko večjo učinkovitost
pri vzdrževanju socialne integracije mladih
migrantov kot vzgoja, in sicer prav s pomočjo
spodbujanja njihove avtonomne participacije.
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Poleg tega je to, da je socialni delavec izrazil negativno oceno, sprožilo etnocentrične
odzive med naslovniki, ki so povezali vzgojno
asimetrijo učitelj-učenec z etničnimi razlikami
med socialnimi delavci in OMP.
V tretji sekvenci lahko opazimo etnocentrično obliko reakcije (Tajfel 1981) enega izmed
dijakov, ki je otrok mednarodnih priseljencev,
na vzgojni namen socialnega delavca (vrstice
16–17 in 20). Reakcija OMP je etnocentrična,
ker podcenjuje osebno specifiko in avtonomijo
prebivalcev države gostiteljice ter jih kategorizira kot poenoteno skupino, ki ima skupne
atribute (Moscovici 2001).
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Tej komunikacijski obliki se reče »dialog«,
lastnosti dialoga pa bi lahko povzeli takole: 1)
distribucija aktivne participacije v interakciji,
2) naslavljanje interesov oz. potreb udeležencev (empatija), 3) izražanje in prikazovanje
osebnih drž in zgodb, 4) preverjanje percepcije
udeležencev, 5) aktivno poslušanje, 6) to, da
cenimo dejanja in izkušnje, 7) interaktivna
povratna informacija o udeleženčevih dejanjih,
8) izogibanje ustrahovalnim trditvam (Gergen
et al. 2001, Gudykunst 1994, Isajiw 2000,
Littlejohn 2004, Pearce, Pearce 2003).
Če hočemo doseči socialno integracijo otrok
mednarodnih priseljencev s pomočjo njihovih
vsakdanjih izkušenj avtonomne participacije v
družbenih procesih države gostiteljice, potrebuje socialna intervencija, katere cilj je ponuditi OMP prvo izkušnjo socialne participacije,
táko komunikacijsko obliko, ki bo posebej
spodbujala samoizražanje sogovornikov, se
pravi, ki bo ustvarjala medsebojno zaupanje
in bo zmožna raziskovati skupna izhodišča in
kontinuiteto stališč med sogovorniki.
Menimo, da je izkušnja medsebojnega
zaupanja v medkulturni komunikaciji temeljni korak k socialni integraciji v družbi
gostiteljici. V teoretskem okviru državljanstva
kot prakse je zaupanje, ki nastane z dialoško
komunikacijsko obliko, oblika »prakticiranega
državljanstva«.
Leta 2006 smo analizirali poskus uporabe
dialoga v kontekstu projekta, katerega namen
je bil spodbuditi nenasilno ravnanje v konfliktnih situacijah in je potekal v osnovnih šolah
v regiji Emilia-Romagna leta 2005 in 2006.
Razvoj tega projekta je korak za korakom
spremljal raziskovalni tim Univerze v Modeni
in Reggio Emilia (Iervese 2006). Raziskava je
pokazala, da je bila uporaba dialoga učinkovita
pri spodbujanju nenasilnih oblik ravnanja v
konfliktih v šolskih razredih. Čeprav so bili v
projekt vključeni otroci (med 10. in 12. letom
starosti) in ne mladostniki ali mladi odrasli,
lahko rečemo, da so njeni rezultati zelo obetavni.
Dialog zahteva od vzgojiteljev oz. socialnih
delavcev, da:

1) spoštujejo vrstni red govorjenja svojih sogovornikov in tako pokažejo brezpogojno spoštovanje do samoizražanja. Izogibajo se temu, da bi
skakali v besedo in zamenjevali vrstni red zunaj
pomembnih prehodnih točk v pogovoru.
2) uporabljajo retorična orodja, s katerimi spodbujajo socializacijo refleksije o vsakdanjih
izkušnjah tako, da mu omogočijo, da govori
o sebi. Zdi se, da je učinkovito orodje tudi
uporaba tako imenovanih continuers (Fairley
2000), drobnih simbolnih znakov, ki jih uporabimo zato, da podpremo trenutnega govorca,
naj nadaljuje pripoved.
3) se izogiba uporabi retoričnih orodij, ki se zanašajo na vzgojno gramatiko, ker ta povzroča
socialno asimetrijo in ne spodbuja avtonomne
udeležbe dijakov, mladih ljudi. Uporaba dialoga, da ustvarimo medsebojno zaupanje med
vzgojitelji in naslovljenci v intervencijah, ne
more imeti paradoksne oblike strateškega
delovanja, ki – razumljena v njeni prikriti
funkciji – motivira nezaupanje in zaustavlja
udeležbo v komunikaciji.
Meje vzgojne komunikacije, ki smo jih
opazili, ko smo analizirali projekte I1, I2 in
COMICS, in uspeh dialoga pokažejo, da je za
socialne delavce, ki delujejo med mladostniki
in mladimi odraslimi, dialog priložnost za
eksperimentiranje, za to, da so njihovo delo
in projekti bolj učinkoviti.
Priloga: Transkripcijski sistem,
ki smo ga uporabili za označevanje
poudarkov v analiziranih interakcijah

[ ] Oglati oklepaj pomeni začetek in konec
govorjenja eden čez drugega. Postavili smo jih
drugega pod drugega, da bi natančno prikazali,
kje se govor prekriva, kot v danem primeru.
^ Navpična puščica stoji pred označeno
spremembo višine glasu, čez in višje od normalnega ritma govora.
besedilo
Označuje poudarek; dolžina
podčrtave v besedi kaže mesto poudarka.
°besedilo° Znak za stopinjo oklepa govor,
ki ga je težje slišati.
(0.4) Številke v okroglih oklepajih so merilo
premorov v sekundah (v tem primeru 4 desetinke sekunde). Če niso del govora določenega
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govorca, jih je treba zapisati v novo vrstico. Če
smo v dvomih, gremo v novo vrstico.
(.) Mikropavza je slišna, vendar je prekratka, da bi jo lahko izmerili.
((komentar)) Dodatni transkriptorjev
komentar, npr. o lastnostih konteksta ali sporočanja.
Be:sedilo Dvopičje kaže podaljšanje prejšnjega glasu; čim več je dvopičij, tem daljši
je glas.
h Izdih; sorazmerno kot pri dvopičju.
.h Vdih; sorazmerno kot pri dvopičju.
Bese- Vezaji označujejo prekinitev predhodnega glasu.
>je rekel< Znaka objemata pospešeni govor.
Besedilo = = besedilo Enačaj označuje
takojšnjo navezavo v govoru, bodisi istega ali
drugega govorca, brez presledka.
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IZSTOPANJE IZ DRUŽBENE VLOGE INVALIDA
Invalidizacija identitete in kaj storiti, da bi se ji izognili

Uvod
V nalogi postavljamo v analitično raziskovalni fokus ljudi s posebnimi potrebami s senzorno
ali gibalno okvaro oziroma t. i. invalide. Ljudje
s posebnimi potrebami namreč z drugačnim
vedenjem pogosto odstopajo od večine. Splošno
mnenje je, da je tako zaradi okvare oziroma invalidnosti same po sebi. Znano pa je, da človeka
poleg biološke osnove oblikuje zlasti okolje.
Zakaj to ne bi veljalo tudi za t. i. invalide?
Sociološka in socialna znanost vse bolj spoznavata, da so oblike pomoči ljudem s posebnimi
potrebami predisponirane tudi z ideološkimi in
ekonomskimi dejavniki. V prispevku bomo zato
obravnavali vprašanja: Je invalidnost lastnost
posameznika ali družbena vloga? Ali predvidena družbena vloga invalida posamezniku bolj
koristi ali ga bolj ovira v njegovem življenju?
Kakšne so možnosti za spremembo tega odnosa
in v katero smer naj bi iskali rešitev?

Segregacija kot
proces izločanja
Različne družbe so imele v različnih zgodovinskih obdobjih različen odnos do ljudi s
posebnimi potrebami. Včasih je družba razvila
bolj naklonjen odnos, drugič manj, odvisno
od socialno–ekonomskega stanja, zlasti pa od
družbenih vrednot in pravil. V nekaterih kulturah so v obdobjih pomanjkanja prepustili hrane
stare in onemogle smrti v divjini. V stari Grčiji
in Rimu so na primer prepustili otroke s hudimi
okvarami, da so v gozdu umrli, o odraslih pa
je lahko odločal družinski poglavar (praviloma
mož). V nekaterih kulturah je družba pomagala

tako, da so morali kmetje pustiti ob koncu njive
ostanke žita, ali tako, da je norma usmiljenja
visoko kotirala in so lahko ljudje s posebnimi
potrebami beračili. Čeprav so vloge teh ljudi v
družbah zelo nizko kotirale (čudaki, posebneži,
ubogi, berači), pa kaže, da so vendarle bili
njen del, razen ko je šlo za družbeno sankcijo
izgona (Berger 1995: 302). Zadnjih 200 let pa
je potekal edinstven proces trajnega izločanja
ljudi s posebnimi potrebami iz družbe.
Izločanje (segregacija) drugačnih se je po
Foucaultu (2004) začelo z odnosom družbe
do gobavosti. V času poznega srednjega veka
sta v Evropi razsajali kuga in gobavost. To zlo
so reševali tako, da so gobavce pregnali stran
od zdravih – izven vasi in mestnih obzidij.
Nastala so izolirana področja, t. i. leprozoriji,
kjer so živeli gobavci. Na ta mesta si drugi
niso upali stopiti, saj je bila gobavost zlo, ki
se ji je treba izogibati, jo izločiti, iztrebiti.
Gobavci niso bili več ljudje, ampak iznakažene
prikazni, grozljive spake, nosilci zla, ki jih je
treba izobčiti. Ker je bila gobavost razumljena
kot kazen za grehe, gobavec odplačuje svoje
grehe že na zemlji, da bi po smrti očiščen šel
v nebesa. Na gobavce se tako poleg groze in
usmiljenja veže tudi mistika; posebni so v tem,
da odplačujejo svoje grehe že na zemlji, in so
tako bližji bogu. Ta mistika se je poleg groze
in usmiljenja prenašala na skupine, ki so danes
stigmatizirane, in sicer tako, da jim je pripisana
mistična vednost. Tako o slepih predpostavljajo, da z izgubo vida pridobijo boljši, neobičajen
sluh, nadčloveško slutnjo in občutke.
Naslednji korak pri poglabljanju segregacije
je bil oblikovanje azilov za posebneže. Kaže,
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da so v 16. stoletju, ko je gobavost izginevala,
začeli prenašati premoženje leprozorijev na
tiste, ki so se ukvarjali z revnimi, neozdravljivo bolnimi in norci. Najprej so v te stavbe
namestili ljudi iz cest in trgov – berače, bolne,
nezmožne za življenje. Nastali so hospitali,
špitali. S prenosom stavb pa so se prenesle in
ohranile tudi vrednote in podobe, povezane z
gobavcem, čeprav teh že zdavnaj ni bilo več.
Foucault (2004) meni, da je vsiljiva podoba
gobavca rabila za izključevanje iz družbenega
okolja tistih ljudi, ki so se zdeli iz ekonomskega
ali ideološkega razloga moteči. Za te namene
je bil potreben poseben, posvečen prostor.
Najprej so zapirali neozdravljivo bolne, nato
tatove, nato nezmožne za delo (tudi ljudi s posebnimi potrebami), potem pa še brezdelneže,
torej vse, ki so bili moteči v razcvetajočemu se
oblikovanju mesta, na primer, razcapani berači,
ki prosjačijo med nedeljskim sprehodom po
promenadi, s tem »odganjajo kupce« in so
kvaren zgled.
Foucault (2004: 191) v svoji epistemološki
analizi delovanja družbe ugotavlja, da je na
prehodu v moderno način discipliniranja iz
do tedaj brutalne oblike prešel postopoma v
finejšo. Staro, preprosto shemo zapiranja za
debele zidove in trdna vrata je postopoma
nadomestila shema kontrole in discipliniranja po zgledu vojaških taborišč. Vojaško
taborišče je razdeljeno na enake kvadrante
s poveljniškim prostorom v sredini, iz katerega je mogoče vse nadzirati. Podobno so
organizirali ustanove za preobrazbo ljudi.
Hospitali–špitali so se polagoma organizirali
v bolnišnične stavbe kot orodje zdravstvene
dejavnosti – popoln pregled nad bolniki izza
steklenih prostorov, večje razdalje med posteljami (da bi preprečili širjenje prenosljivih
bolezni), jasen in točno določen urnik bivanja
in dela (da bi dosegli disciplino) ipd. Nekatere ustanove so se po podobnem principu
preobrazile v institucije, ki so skrbele za
vzgojo ali prevzgojo v dobrega in ustreznega
meščana, državljana (npr. izobraževalni ali
prevzgojni zavodi).
Delovanje tovrstnih institucij je prvi temeljito raziskal in opisal Goffman v svoji

sociološki študiji Asylums iz leta 1961, kjer je
opisal delovanje in vzdušje totalnih ustanov.
Totalne ustanove je imenoval tiste, ki zajamejo
vse posameznikove življenjske vidike, kot so
delo, zabava, rekreacija, svobodno druženje,
odločanje, družina ipd. Značilnosti totalnih
ustanov (Flaker, Urek 1998) so: 1) so zaprte,
kar onemogoča socialne interakcije, 2) operirajo z avtoriteto, ki je drugačna od civilnih
avtoritet, 3) varovanci živijo na eni lokaciji in
preživijo ves dan in noč znotraj zapore, 4) so
namenske, zato imajo racionalne cilje, ki jih
morajo vsaj deklarativno izpolnjevati, 5) med
nadzorujočim osebjem in nadzorovanimi varovanci obstaja globok razcep. Ker varovanci
doživljajo osebje kot ošabno in vzvišeno,
osebje pa doživlja varovance kot zarotniške,
obstaja med njimi napetost in poteka igra,
kdo bo koga obvladal. Zaradi tega nastaja
protikultura (podtalna dejavnost, zlorabe,
izsiljevanja, kraje), kar pelje v prav nasprotne
učinke od deklariranih ciljev. Zato se zveča pritisk discipliniranja (s sankcijami, da bi dosegli
predpisano vedenje), kar ustvari še večji odpor
in pelje še dlje od želenih ciljev.
Vse do današnjih dni poteka v tovrstnih
institucijah podoben proces, le da so metode
discipliniranja (nagrade in kazni) dobile bolj
fine oblike. Ni več fizičnih kazni, so pa sankcije – izključitev, odvzem pravic ali bonitet, kot
so izhodi za vikend, vzgojni ukrepi (znižanje
denarne nagrade, spraševanje za oceno, testi
ipd.). Poleg formalnih sankcij se razvijejo tudi
neformalne, npr. v vzgojnih zavodih; varuhi
pravil (učitelji, vzgojitelji) imajo vedno prav,
višji letniki imajo več pravic kakor nižji, prišleki so podrejeni starejšim ipd. Delitev na
mi–oni, izrazito hierarhični odnosi in uniformirani programi dela, ki se jim mora uporabnik
prilagoditi, imajo stranski učinek – postopoma
izklešejo posameznika v osebnost, oblikovano
po podobi in za namene institucije. Zato mnogi
uporabniki in avtorji, med njimi Ratzka (2004:
9), menijo, da je poglavitna posledice življenja
v instituciji invalidizacija. To pomeni izgubo
socialnih veščin, omejene, vnaprej začrtane
življenjske možnosti in zavrt človeški razvoj.
Ratzka meni, da imamo z institucijo opravka
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Invalidnost kot posebna
družbena identiteta
Družba sprejme, vključi človeka tako, da
mu ponudi identiteto. Identiteta se nanaša na
socialni razred oziroma se tiče socialnih vlog,
ki naj bi jih človek odigral kot član socialnega
sistema. Berger (1995: 300) pravi, da je identiteta družbeno podeljena, družbeno se ohranja in
tudi družbeno transformira. To velja za vloge,
ki jih živimo kot odrasli (poklicna, partnerska,
starševska vloga), velja pa tudi za tiste najbolj
temeljne vloge, ki bi jim lahko rekli osebnostna
vloga ali »živeti sebe«. To je bilo velikokrat prikazano v študijah t. i. socializacije, katere ena
od funkcij je proces, v katerem se otrok nauči,

kako postane del družbe. Sistem prepričanj,
v katerega so otroci rojeni, ima poleg tega,
da jim da ideje, kakšen je svet okoli njih, še
zmožnost, da jim da določene ideje, predstave o
njih samih. Na ta način družba vstopi v karakter
posameznika in ga naredi za ujetnika družbe
(Berger 1995). Toliko bolj, ker so temeljne ideje
družbe tudi temeljni deli jaza posameznika, na
primer, grešniki se bodo počutili umazane pred
zastopniki boga, tlačani so manjvredni pred
grofom, pacienti so nemočni in ubogljivi pred
zdravnikom, neuspešen učenec je manj vreden
pred uspešnimi kolegi ipd.
Znano je, da vsaka kultura vsebuje veliko
navodil, ki usmerjajo vedenje v določenih situacijah. Ta navodila imenujemo norme. Norma
je vodič za delovanje, ki določa primerno in
nezaželeno vedenje v določenih situacijah. Pri
oblačenju je določeno, na primer, katera obleka
je primerna za pogreb, poroko, za najstnike,
poslovneže, natakarje, duhovnike, zdravnike.
Vsako vlogo (status) v družbi sestavljajo
norme, ki tako opredelijo, kakšno vedenje in
delovanje se od posameznika z določenim statusom (vlogo) pričakuje (Haralambos, Holborn
1999). Od župnika se pričakuje poštenost, od
pravnika resnicoljubnost, od obdarjenca hvaležnost ipd. Ker aktivnost vključuje odnose,
pomeni, da posameznik igra svojo vlogo v
odnosu do drugih vlog (zdravnik lahko igra
svojo vlogo le v odnosu do pacienta, mož le
do žene, sodnik le do kriminalca, pomagajoč le
do pomoči potrebnega itn.); tako posamezniki
stopajo v medsebojne interakcije prek vlog.
Družbene vloge torej organizirajo in urejajo
vedenje posameznika z namenom izpolnjevanja
določenih nalog; ko učitelj in učenec stopita
v šolo, vesta, kaj morata storiti in kako bosta
to storila.
Oblikovanje osebne identitete poteka v
interakciji. Goffman (v Spenser 1995: 194) to
opiše takole:
S spoštovanjem in upoštevanjem ali pa z
odsotnostjo obojega nam drugi kažejo, nas
navajajo (vodijo), kaj moramo in česa ne
smemo, da bi pridobili njihovo sodelovanje
pri konstruiranju družbeno sprejemljivega
jaza. Starš, ki kara otroka, ker je naredil
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vedno, ko obstaja hierarhija, v kateri je uporabnik na dnu piramide.
Analiza učinkov posebnih institucij za
ljudi s posebnimi potrebami torej pokaže, da
kljub redefiniranju osnovnega namena institucij (odstranitev motečih oseb iz družbe)
v humanejšo obliko (učenje in prevzgoja)
ostajajo protislovja in stranski učinki: 1) Iz
socioloških in psiholoških raziskav vemo,
da kontekst, v katerem kdo biva, oblikuje
njegovo identiteto. Zaprti krog komunikacije in odnosov v vedno enako organizirani
instituciji in z ljudmi z enakimi težavami ne
širi možnosti za razvoj socialnih spretnosti,
temveč jih ukalupi v stare utečene oblike,
ki so specifične za določeno subkulturo. Še
več, vzorci vedenja, mišljenja in ravnanja se
tako prenašajo iz generacije v generacijo. S
tem pa nastaja vtis, da drugačnega vedenja
ta skupina ljudi ne premore. 2) Gojenci v
zavodih živijo v nekakšnih posebnih razmerah (laboratoriju), z namenom optimizirati
pogoje vzgoje in izobraževanja, da bi lahko
nekoč tam zunaj »normalno živeli«. Pripravili naj bi jih za »tisto drugačno« življenje tam
zunaj, pripravljajo pa jih v okoliščinah in na
način, ki je prilagojen le njim. Rezultat tega
je, da so usposobljeni za življenje »tu notri«
oz. v instituciji. Kritiki pravijo, da institucija
proizvaja potrošnike za lastne storitve oz.
storitve sorodnih služb.
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sceno v trgovini ali sovrstniki, ki se mu
posmehujejo, ker je jokal, ko so ga izključili
iz svoje igre – vse to uči otroka, kako naj se
vede, da bi predstavljal sprejemljivi jaz, jaz, ki
ga bodo drugi potrdili. To so tiste vrste lekcij,
ki spodbujajo samoregulativno obnašanje v
socialnih interakcijah. Sčasoma pridemo do
tega, da nam je pomembno, kako nas drugi
vidijo. Pomemben postane občutek, da imamo
pozitivno socialno vrednost. Zato se navežemo
na slike drugih, na zglede, ki imajo v naših
očeh vrednost, in njihova naklonjenost našemu
vedenju potrjuje našo socialno vrednost.
Vedenje okolja torej prek sankcij in nagrad
oblikuje identiteto posameznika v družbi.
Tudi pri ljudeh s posebnimi potrebami poteka proces oblikovanja osebne identitete, vendar
je v tem primeru za ta proces značilno, da je
prilagojen za namene oblikovanja identitete, ki
bo ustrezala posebni (drugorazredni) družbeni
vlogi invalida. Proces oblikovanja identitete
invalida poteka različno glede na nastanek
okvare – od rojstva (prirojena okvara) ali
pozneje v življenju (pridobljena okvara). Pri
otroku poteka ta proces v okviru specialnih
vzgojno–izobraževalnih procesov: 1) v odnosu
s specialnimi pedagogi in drugimi učitelji, 2) v
odnosu s starši, ki se postopoma rehabilitirajo
za ustrezno vzgojo in 3) v odnosu s širšim socialnim okoljem, ki s svojimi pričakovanji in
zahtevami sooblikuje identiteto invalida. Čim
bolj je okolje zadovoljno z vedenjem otroka s
posebnimi potrebami, tem bolj verjetno je, da
je bil proces oblikovanja identitete invalida
(to je, socializacija) v skladu s pričakovanji in
normami družbe (to je, vlogo invalida). Glede
na to, da je družbeno sprejemljivo vedenje
določeno z jasnimi normami in pravili vedenja, otrok, ko se jih uči, pravzaprav sprejema
vlogo invalida. Ker pa temeljne družbene vloge
delujejo tako, da postanejo del jaza nosilca
vloge (Berger 1995), postopno otrok v takem
procesu oblikuje identiteto invalida. Vloga
invalida torej ni stvar okvare (vida, sluha,
gibalnih funkcij), temveč narobe, družba mu
jo vsili, ker tako določajo družbene norme. Ta
proces poznamo tudi pod imenom habilitacija
oz. usposabljanje za življenje.

V primeru pridobljene okvare pa oseba pred
nastankom okvare že ima oblikovano osebno
identiteto in dejansko poteka proces redefiniranja njegove dotedanje identitete v identiteto invalida. V tem primeru poteka drugačen proces
in so v rabi drugačne metode. Poznamo jih kot
proces rehabilitacije oz. ponovne usposobitve
za življenje. Osnovna ideja rehabilitacije je, da
procesu zdravljenja sledi proces sekundarnega
zdravljenja, ki pacienta rehabilitira (ponovno
funkcionalno usposobi) za življenje. Če funkcionalno ni mogoče rehabilitirati pacienta v
dobesednem smislu (če se ne more gibati, ga
ne moremo ponovno usposobiti za gibanje),
potem ga poskušajo kolikor mogoče adaptirati
za življenje glede na obstoječe stanje. V ožjem
medicinskem smislu (biomedicinski vidik)
pomeni to operativne posege in protetične
dodatke (različne vrste protez kot nadomestkov
za organe oz. njihove funkcije, očesne proteze,
slušni aparati, vozički, nadomestne noge ipd.).
V širšem medicinskem smislu (torej biopsihosocialni vidik) pa to pomeni, da se oseba nauči
s tem živeti (Barnes et al. 1999).
Za izhod (outcome) iz procesa rehabilitacije ali habilitacije velja, da oseba prevzame
status bolj ali manj samostojnega invalida.
V formalnem smislu so to različne oblike
kategorij invalidnosti (npr. v okviru šolske
zakonodaje, invalidsko pokojninske zakonodaje, invalidskih delovnih organizacij, socialnih
in drugih pomoči, socialnih programov za
invalide ipd.). V neformalnem smislu je to
poseben družbeni status – identiteta invalida.
Gre za obravnavanje »osebe kot manj kot
človeka (razvrednotenje) ali obravnavanje
kot več kot človeka (idealizacija), kar izhaja
iz ideologije individualizma oz. (nezavedno
vgrajenih) kulturnih podob ljudi invalidov
[…], sčasoma ti ljudje postanejo socializirani
v svoje vloge invalidov« (Oliver 1990: 63).
V okviru obeh oblik invalidnosti (formalne
in neformalne) obstajajo različne stopnje in
vrednosti (prve, druge ali tretje stopnje delovni
invalid ali nič, malo ali zelo cenjen invalid),
kar je še vedno invalid. Biti invalid pomeni,
da začnejo obstajati posebna pravila, posebne
norme in posebni statusi. Družbena identiteta
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Prehajanje med vlogami
kot nova identiteta
Osvetlili smo dva temeljna sklopa družbenih
procesov, ki sooblikujejo ljudi s posebnimi potrebami: 1) posebno družbeno vlogo invalida
in s tem povezano identiteto invalida, 2) segregacijo kot način preoblikovanja družbe in specializirano obliko pomoči ljudem s posebnimi
potrebami. Segregacija utemeljuje identiteto
invalida kot nemočne osebe, ki jim je treba pomagati s posebnimi metodami in institucijami,
posebna identiteta invalida pa potrjuje potrebo
po posebnih metodah in načinih dela. Ta začarani krog poteka na škodo uporabnikov, torej
ravno tistih, ki naj bi jim identiteta invalida
kot posebna družbena vloga in službe pomoči
kot družbena opora pomagali. Od srede dvajsetega stoletja pa potekajo tudi aktivnosti, ki
omogočajo nasprotne procese. Rešitve gredo
v smer ponovnega vključevanja v družbo in
omogočanja oblikovanja takega življenjskega
konteksta, ki ne bi poglabljal segregacije in bi
omogočal osebam s posebnimi potrebami, da
se usposobijo za neodvisno življenje. Zgledi
tega so integracija namesto institucionalizacije,
normalizacija namesto invalidizacije, uporaba
socialnega namesto medicinskega modela
invalidnosti itn.
Normalizacija je proces, pri katerem poskušamo vzpostaviti enake pogoje za ljudi s
posebnimi potrebami kot za ostale ljudi. Izraz
se je pojavil konec petdesetih let na Danskem,
ko se uzakonili težnjo, da omogočijo duševno prizadetim v instituciji eksistenco, ki
bo čim bolj podobna normalnim (Dekleva
1993). Praksa v skandinavskih državah pa
je pokazala, da bodo lahko uporabniki zaživeli podobno kot večina ljudi le, če bodo
obvladali življenje. To pomeni obvladati
spretnosti in veščine iz vsakdanjega življenja. To je bil konceptualen premik od

tega, da je treba omogočiti »prizadetim«
normalno življenje, do tega, da jim je treba
omogočiti učenje in sodelovanje v normalnih okoliščinah (ibid.). Vendar so kritiki
očitali modelu, da predpostavlja, da bo
prišlo do sprememb samo po sebi, kar se ni
zgodilo. Wolfensberger (1972), ki je deloval v
ZDA, je razširil koncept na druge oblike okvar
(senzorne, gibalne) in ga napravil neodvisnega
od medicinskih institucij. Prizadeval si je tudi,
da bi prišlo v družbi do spremembe vrednot,
pravil in strategij, ki bi omogočale dosego integracije in ponovno vključitev ljudi s posebnimi
potrebami v družbo.
Neodvisno življenje je »učenje potrebnih
spretnosti in pridobivanje potrebne podpore
za ljudi z okvarami, da bi lahko imeli svobodo
živeti kjer koli in kakor koli si izberejo in to s
polno kontrolo nad svojimi življenji« (Davis po
Morris 1993). Gibanje za neodvisno življenje
izhaja iz načel, »da ima vsako človeško življenje vrednost, da je vsakdo, ne glede na svojo
okvaro, zmožen odločanja, da ima vsaka oseba
z okvaro pravico nadzirati svoje življenje, da
imajo ljudje s posebnimi potrebami pravico
polno sodelovati v družbi« (Morris 1993: 21).
Koncept neodvisnega življenja je nastal iz
odpora tistih, ki so bili nameščeni v socialne
zavode za oskrbo (medicinski model) in so s
časoma spoznali, da so iz dneva v dan bolj nemočni in odvisni. Hoteli so živeti samostojno
in imeti nadzor, kar pa so dosegli le, če so se
preselili v svoja bivališča. Miller in Gwynn (po
Morris 1993: 18) sta po svoji raziskavi ljudi s
posebnimi potrebami v domski oskrbi zapisala:
»Ne imeti dejanske ali potencialne vloge, ki
ti podeljuje širši socialni status v družbi, je
enakovredno temu, da si socialno mrtev. Da
si sprejet v eno od teh institucij, pomeni neke
vrste vice, v katere stopiš kot odpisan član
družbe, vendar še nisi fizično mrtev.« Razlog
ni v okvari, ampak v načinu obravnave.
Medicinski model pomoči (sem sodi tudi
institucionalna oblika pomoči oz. oskrbe),
temelji na medicinski doktrini obravnave:
mehanicistično (človek kot telo oz. stroj),
serijska obravnava (ni individualnosti, ampak
splošne lastnosti, ki pripadajo vsej skupini,
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invalida je obravnavana kot manjvredna in je
zato v samem temelju drugorazredna, četudi
je bila v toku zgodovine oblikovana kot status,
ki naj bi osebam z okvarami pomagal in jim
bil v pomoč.
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npr. invalidom). Institucije oz. službe pomoči, ki delujejo po tem modelu, silijo osebo s
posebnimi potrebami, da se prilagodi družbi.
Zato so v svojem bistvu prevzgojne institucije
in oblikujejo identiteto invalida. Narobe pa
socialni model pomoči izhaja iz izkušenj ljudi
s posebnimi potrebami in so ga tudi sami oblikovali. Njegovo bistvo je spoznanje, da okvara,
ki jo imamo, ni vzrok za našo nezmožnost,
temveč posameznika napravi nezmožnega dela
okolje (v smislu organiziranosti in zlasti v smislu oblik pomoči). Tako invalidnost ni okvara,
temveč je nekakšna družbena nadgradnja
okvare v smislu konstruiranja družbene vloge
invalida (Oliver 1996). Temu pa so podrejene
oblike, metode in organiziranost pomoči.
Da bi lahko oseba z okvaro razvila identiteto večine (torej ne posebne identitete invalida), mora priti do kvalitativnih sprememb v
kontekstu, kjer oseba odrašča, se izobražuje,
se usposablja za življenje, dela, živi. Glavni
akterji, ki oblikujejo ta kontekst, so službe
pomoči, družbena organiziranost, osebe s posebnimi potrebami. Ob neustreznem razumevanju potrebe po spremembi ali nasprotovanju
katerega od akterjev pride do napetosti, ne pa
nujno tudi do sprememb, pogosto le zato, ker
potrebne spremembe niso ustrezno razumljene,
še pogosteje pa zato, ker se kdo počuti ogrožen.
Za lažje razumevanje in ustreznejše aktivnosti
predlagamo shemo trismernega procesa sprememb, ki se odvija med temi akterji: družbo
(socialnim okoljem), pomagajočimi (stroko,
laiki) in osebo z okvaro (invalidom). Vsako
od teh treh področij mora prevzeti svoj sorazmerni delež odgovornosti za spremembe. Do
učinkovite spremembe pride, ko se vsak akter
istočasno spreminja v treh smereh: sprememba

znotraj sebe, pritisk za spremembo drugega in
spremembe v odnosih med njimi. Razmerje
med akterji in njihove potrebne aktivnosti so
shematsko prikazane v tabeli, pod tabelo pa je
še podrobnejši opis.
Spremembe v družbi
a1) Družba mora spoznati svojo dediščino stigmatiziranja, ki se je razvila v zadnjih 200
letih institucionalne oblike pomoči, in zato
prevzeti največji delež odgovornosti za spremembo. Rešitev se kaže v obliki spremembe
vrednot, da bi oblikovali družbo, ki bo kolikor mogoče po meri vseh in ne le večine ali
nosilcev moči. Za predstavo lahko vzamemo
izkušnje iz virtualnega sveta; spletno stran
lahko naredimo tako, da je dostopna za vse,
če na začetku upoštevamo različne potrebe
in tehnično dostopnost. Lahko pa se zgodi,
da izdela spletno stran nekdo, ki o tem ne ve
ničesar. Lastnik ima občutek, da je dostopna
vsem, dejansko pa je v najboljšem primeru 70
% ljudi, ki lahko dostopajo do takih spletnih
strani.
a2) Družba mora redefinirati vloge v tolikšni
meri, da bo to omogočilo kontekst za odnose
(win–win), kjer bo vsakdo vložil v projekt svoje prednosti in od tega nekaj dobil. Tako bodo
lahko ljudje s posebnimi potrebami prehajali v
druge vloge. Korak v to smer je bil narejen s
sprejemom zakona o zaposlovanju, ki vsebuje
t. i. kvotni sistem (vsako podjetje, ki zaposluje
nad 20 ljudi, mora zaposliti določen odstotek
ljudi z okvaro ali pa namesto tega plačevati
določene zneske v sklad, iz katerega se plačuje
opremljanje delovnih mest za ljudi s posebnimi
potrebami).

Tabela: Shema trismernega procesa sprememb za pomoč pri izstopanju iz vloge invalida
Aktivnosti / akterji

Družba
(soc. okolje)

Pomagajoči
(stroka, svojci)

Oseba z okvaro
(sam, skupina)

Sprememba pri sebi

Vrednote enakih možnosti za
vse (a1)

Učiti se od hendikepiranih (b1)

Vstopanje v nove vloge (c1)

Sprememba v
odnosih med akterji

Vključevanje v odnos »win–
win« (a2)

Sodelovanje, ne nadzor (b2)

Dovoliti drugim učenje (c2)

Pritisk za spremembo
drugih

Nagrade za spremembe (a3)

Novi načini dela (b3)

Politične akcije (c3)
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Sprememba pri pomagajočih
b1) Pomagajoči (zlasti stroka) se morajo zavedati, da institucionalno okolje samo po sebi
indoktrinira uporabnika v identiteto invalida,
ne glede na metode dela, četudi so želje in nameni nasprotni. Zato se mora institucije reorganizirati v druge oblike skupnostne pomoči.
Dobre prakse neodvisnega življenja s pomočjo
osebne asistence (v stanovanjskih skupinah ali
na domu), kažejo, da so ljudje s posebnimi
potrebami razvijajo v bolj samostojne kot v
institucionalnih ali na medicinskem modelu
utemeljenih oblikah pomoči.
b2) Pomagajoči bi morali biti sposobni spreminjati odnos do uporabnikov iz perspektive
strokovnjaka, ki vedno ve, kaj in kako je prav,
v perspektivo uporabnika, kjer uporabnik ve,
kaj bi rad, strokovnjak pa mu pri tem pomaga
z znanjem in izkušnjami. Tako pomagajoči
postane za nekaj časa sopotnik uporabnika,
namesto da bi uporabnika silil v prilagajanje
strokovnemu modelu. Medicinski model
pomoči je oblikovan tako, da se mu mora
uporabnik prilagajati, psihosocialni model
pomoči pa je oblikovan tako, da se pomagajoči prilagaja uporabnikovemu življenjskemu
svetu. Če v praksi ni tako, potem strokovnjak
deklarira eno, izvaja pa drugo.
b3) Pomagajoči morajo podpirati uporabnike pri
uveljavljanju sprememb v družbi in stroki. Gre
za spremembo politike in politike dela. Zdi se
paradoksno, da bi stroka podpirala uporabnike
pri njihovih zahtevah po spremembi nje same.
Menimo, da je zmožnost samorefleksije ena

od značilnosti dobrega strokovnega dela. V
tem smislu je podpora uporabnikov pri njihovih zahtevah po spremembah le uporaba še
enega temeljnega principa socialnega dela –
vključevanja uporabnikov v proces pomoči.
Sprememba pri osebi
s posebnimi potrebami
c1) Oseba z posebnimi potrebami bo lahko prestopala v druge vloge, če ji bodo družba in
pomagajoči to omogočili (ustvarili kontekst
za življenje in za učenje za življenje), hkrati
pa mora to sama hoteti. Razvoj veščin za
življenje, če je ustrezen, privede do trenutka,
ko je treba prestopiti mejo iz identitete invalida v identiteto onstran invalidnosti oziroma
prevzeti del odgovornosti za upravljanje s svojim življenjem. Lahko tudi s pomočjo druge
osebe, na primer v obliki osebne asistence.
Prevzeti upravljanje svojega življenja je eden
od prehodov v novo vlogo in hkrati razvijanje
nove identitete. Osebni asistent pomaga pri
stvareh, ki jih oseba sama ne bi zmogla, ne
pa pri načrtovanju življenja.
c2) Oseba s posebnimi potrebami lahko vpliva na
spremembo okolja s tem, da omogoči učenje
drugim. Ko omogoči okolju učenje, vpliva
na spremembo podsistemov družbe. Ker
pravzaprav vsi ljudje poskušajo spreminjati
okolje (glede na svoje interese), zakaj ne tudi
oseba z okvaro? Kot primer vzemimo, da se
oseba z okvaro pogosto pojavlja v kakšnem
okolju. Sčasoma se je »navadijo« in morda
je vključitev lažja. Že Goffman je v svoji
sociološki analizi odnosa družbe do osebe z
okvaro ugotovil, da je eden od atributov stigme
tudi ta, da se pričakuje, da bo stigmatizirani
pojasnjeval, se prilagajal, kar pa ni mogoče,
ker je stigmatiziran oz. ga ocenjujejo skozi
percepcijo stigme. Zato ne bi smeli jemati to
»učenje okolja« kot obveznost osebe z okvaro,
temveč le kot možnost, kako preoblikovati
kontekst, ko se oseba nauči dovolj življenjskih
veščin za neodvisno življenje. Kot rečeno, sta
za to odgovorna družba in pomagajoči.
c3) Človek s posebnimi potrebami ima vso pravico, da pritiska na okolico z zahtevo po njeni
spremembi. Ta pravica izhaja iz človekovih in
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a3) Družba je ustanovitelj služb in zato mora
pritiskati, da se ustrezno preoblikujejo, pritisk
na osebo s posebnimi potrebami pa naj se kaže
v ustvarjanju pogojev, ki osebo s posebnimi
potrebami stimulirajo v aktivno vlogo. Zgled:
zvezna vlada ZDA je pred leti sprejela zakon,
da je mogoče iz zveznega računa kupiti le tako
programsko opremo, ki bo dostopna za vse
ljudi (senzorno, gibalno itn. ovirane). Proizvajalci so bili prisiljeni (ni jim pa bilo ukazano)
pri programiranju upoštevati ta vidik. Tako so
ustvarili tehnične pogoje za zaposlovanje ljudi
s posebnimi potrebami.
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ustavnih pravic (vsi smo enaki pred zakonom
in vsi moramo imeti možnost enakopravne
obravnave). Ta pravica izvira iz tega, da je
človek in zato enakopraven član družbe. Neustrezno pa se nam zdi izhodišče, da bi zahtevali
pravice zato, ker imamo okvaro, saj se s tem
postavimo izven enakopravnosti. Družba
mora poskrbeti za vse in mora se oblikovati
za potrebe vseh, ne pa siliti, da se ji nekateri
deli družbe prilagajajo. To namreč pomeni,
da bi bili tisti, ki se ji ne bi mogli prilagoditi,
izločeni, kar poznamo iz zgodovine kot procese segregacije.

Prihodnost je v
transformaciji družbe
Zgodovinska izkušnja kaže, da institucionalizirana pomoč ne glede na dobre namene naredi ljudi s posebnimi potrebami še bolj odvisne,
nesamostojne in odmaknjene od možnosti v
družbi. Zato je v drugi polovici dvajsetega
stoletja prišlo do nasprotnih procesov. Rezultat
pa ni spodbuden, saj so se oblikovale nove in
nove variacije družbene vloge invalida, s tem
pa potreba po poglabljanju identitete invalida.
Ta oblika povratka ljudi s posebnimi potrebami
v družbene tokove (integracija) predpostavlja,
da se mora oseba s posebnimi potrebami
prilagoditi okolju. Ustvarjene so bile nove
oblike posebnih delovnih mest, izobraževanja,
posebnih združenj, kar pa dejansko pomeni,
da se je družbena vloga invalida premaknila
iz institucij v manjša specializirana okolja in
se transformirala v nove oblike. Še vedno pa
ostaja posebna družbena vloga (vloga invalida)
in še vedno se razvija identiteta invalida.
Rešitev vidimo v tem, da se družba transformira v družbo enakih možnosti v smislu
razvoja za vse in ne le po predstavi in za potrebe nekaterih. Ključna je sprememba vrednot
in oblikovanje skupnih socialno–ekonomskih
politik. Pri načrtovanju teh politik in izvedbi
programov morajo sodelovati ljudje s posebnimi potrebami. V nasprotnem primeru se bo
nadaljevala stara praksa vsiljevanja mnenja
strokovnjakov kot bolj pravilnega. Družba
mora omogočiti vključevanje v različne vloge

in prehajanje med njimi, enako kot to omogoča
ostalim članom družbe. Le tako bodo ljudje
s posebnimi potrebami postali enakovredni
in dobili priložnost za razvijanje identitete,
namesto da bi jih tlačili v družbeno vlogo invalida. Pianist, ki ne vidi, je lahko obravnavan
kot pianist, lahko pa je obravnavan kot slep
pianist. Slednje pomeni, da je obravnavan kot
invalid, ki igra klavir.
Službe pomoči (njihove temeljne paradigme
in organizacija) se morajo transformirati, tako
da bodo omogočile osebi s posebnimi potrebami vključevanje (inkluzijo) in s tem možnost
samostojnega in neodvisnega življenja, kar
pomeni obojestransko prilagajanje. Razlika
je v tem, da morajo službe pomoči pomagati
pri sooblikovanju (spreminjanju) okolja glede
na posebne potrebe posameznika, v vzgojno–izobraževalnih procesih (pri otrocih in
mladostnikih) na primer tako, da prilagodijo
celotne programe (torej institucijo) in ne le
pripravijo specializiran program za posebne
potrebe. Ko gre za rehabilitacijske in socialne
programe, pa se morajo spremeniti tako, da
bodo omogočili udejanjanje življenjskih ciljev
osebe s posebnimi potrebami in ne le ponujale
pomoč po kakšnih instant metodah ali programih, kakor se dogaja zadnjih 200 let in pomeni
le bolj fino obliko segregacije in subtilnejše
oblike invalidizacije.
Oseba s posebno potrebo prevzame tisti
minimum odgovornosti, ki ji omogoči, da bo
bodisi sama ali s pomočjo zaupnika načrtovala
svoje življenje. Stroka in družba bi se morali
čim bolj podrediti temu cilju. Lahko rekli,
da stroka in družba ponudita osebi ustrezno
pomoč, saj jo podprejo tam, kjer ji zmanjka
zmožnosti, da bi lahko živela tako, kot živi
večina. Cilj je pomagati ljudem s posebnimi
potrebami oblikovati kontekst, ki jim bo
omogočil neodvisno življenje. V začetnem
obdobju (po rojstvu ali po nastopu okvare) je
to kontekst, kjer se bo lahko posameznik učil
samostojnosti in neodvisnosti do stopnje svojih
zmožnosti, pozneje pa pomoč pri oblikovanju
življenjskega prostora, ki bo omogočil, da bo
živel le s toliko pomoči, kolikor je potrebuje,
in na način, ki ga ne invalidizira.
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POLOŽAJ GLUHOSLEPIH V SLOVENIJI

Uvod
Odnos do gluhoslepote in metode poučevanja gluhoslepih otrok lahko razdelimo na štiri
zgodovinska obdobja (Tarczay 2004: 3–5).
Najstarejši ohranjeni zapis o gluhoslepi osebi
sega v leto 1637 in govori o življenju gluhoslepe žene iz Ipwicha. Do tega zapisa gluhoslepe
osebe niso bile prepoznane. Skromne zapise o
gluhoslepih najdemo v Koranu, medtem ko v
Bibliji niso omenjene. O poskusih poučevanja
otrok najdemo tudi zapise Diderota (1749),
Pandura (1795) in Epeea (1803).
Prvi poskusi izobraževanja gluhoslepih se
pričnejo na začetku 19. stoletja na pobudo
zdravnika Samuela Gridley Howea, ravnatelja
Perkinsovega zavoda za slepe otroke v Bostonu. Verjel je, da lahko vsi otroci napredujejo,
zato je razvil metodo poučevanja gluhoslepih
otrok. V tem obdobju je veljalo, da se lahko
izobražujejo le tisti gluhoslepi, ki nimajo
dodatnih okvar. Temelje izobraževanja gluhoslepih tako v Evropi kot v svetu pa so postavile
Laura Dewey Bridgman (1829–1889), Helen
Keller (1880–1968) in Olja I. Skorohodova
(1914–1982).
V petdesetih letih prejšnjega stoletja sta
Nan Robbins in Carol Crook vpeljali velike
spremembe v izobraževanju gluhoslepih
otrok na podlagi spoštovanja posameznikove
enkratnosti. Hkrati so se v Evropi razvijale
nove metode in pristopi za izobraževanje gluhoslepih otrok, ki so jih pričeli Johannes Van
Dijk, Kurt Vinterhoj in drugi. Vsa skrb je bila
v tem času usmerjena na novosti in razvoju
programa za izobraževanje gluhoslepih otrok
in otrok s kombinirano oviro. Ob tem pa so

zanemarjali delo in izobraževanje mladih in
odraslih gluhoslepih oseb. Zaradi tega so to
obdobje poimenovali obdobje stagnacije.
Okrog leta 1980 so v Evropi in v svetu
nastale številne organizacije, ki so danes pod
vodstvom gluhoslepih oseb. Visoko izobražene gluhoslepe osebe so ustanovile svetovno
zvezo gluhoslepih (Word Federation of the
Deafblind, 2001), ki ji je sledilo ustanavljanje
regionalnih organizacij, med drugim tudi
evropske unije gluhoslepih oseb (European
Deafblind Union). V tem obdobju se oblikujejo
novi pogledi na enakopravnost in vključevanje
gluhoslepih v vse družbene smernice. Vodijo
jih moderne vizije gluhoslepih oseb, kot so
Robert J. Smithdas (1925), Stig Ohlson (1935),
Lex Grandia (1950) in drugi.
V petdesetih letih dvajsetega stoletja so se
razvile številne diskusije o uporabi termina, ki
označuje istočasno okvaro sluha in vida, hkrati
pa je gluhoslepota obveljala za novo kategorijo
»invalidnosti«. Zato se je Deafblind International, največje mednarodno združenje za izobraževanje gluhoslepih oseb, leta 1991 odločilo za
uporabo enotnega termina za istočasno okvaro
sluha in vida novorojenčkov, otrok in odraslih,
in sicer »gluhoslepa oseba« (deafblind person,
taublinde persone, la persona sordociecha,
siketvak személy, gluhoslijepa osoba).
Doslej ni enotne definicije gluhoslepote.
Nekatere države so se zavzele za medicinski,
druge za funkcionalni kriterij gluhoslepote.
Medicinski kriterij se opira zgolj na okvaro
(sluha in vida), funkcionalni kriterij pa se opira
na znatne težave v vsakodnevnem življenju
kljub uporabi pripomočkov.
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V Sloveniji definicija gluhoslepote ni uradno
potrjena, z gotovostjo pa lahko ob upoštevanju
tujih definicij razvijemo in sprejmemo širšo
funkcionalno definicijo gluhoslepote, ki bo
onemogočila, da bi koga z dvojno senzorno
okvaro izpustili s seznama potrebnih pomoči.
Oseba je gluhoslepa, če ima hkratno poškodbo
sluha in vida v tolikšni meri, da ji to povzroča
težave v vsakodnevnem funkcioniranju, kljub
uporabi pripomočkov za gluhe ali za slepe
(slušni aparat, polžkov vsadek, očala, leče).
Zaradi hkratne poškodbe sluha in vida pa
se oseba ne more posluževati storitev, ki so
namenjene samo gluhim ali samo slepim,
temveč potrebuje posebno prilagojeno pomoč.
(Gerenčer 2005.)
To definicijo javno uporablja in zagovarja
društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, ki deluje
od začetka leta 2006.
Mednarodna klasifikacija, ki se opira na
širšo funkcionalno definicijo gluhoslepote,
razvršča gluhoslepoto v štiri skupine: praktična gluhoslepota (popolna gluhota in popolna
slepota), popolna gluhota in slabovidnost, popolna slepota in naglušnost, naglušnost in slabovidnost. Sem prav tako uvrščamo sindroma
Usher in CHARGE (Tarczay 2004:21–23).
V zadnjem času se kaže močna težnja, da
bi tudi države, ki so se prej opirale na medicinski kriterij, prevzele funkcionalni kriterij
gluhoslepote.
Vsekakor velja upoštevati, da gluhoslepote ne
moremo definirati kot gluhoto, ki ji prištejemo
še slepoto. Gluhoslepota je enkratna in mora
biti opredeljena s posebno definicijo. (Tarczay
2004:18–19.)
O natančnem številu gluhoslepih težko govorimo. V številnih državah še vedno poteka
popis gluhoslepih in kaže, da se njihovo število
iz leta v leto povišuje. Nekatere države so ob
popisu prebivalstva ugotavljale tudi število
gluhoslepih, pri tem pa se je njihovo število
povzpelo tako visoko, da zdaj ponovno zbirajo
natančnejše podatke o njihovem številu.
Da bi se izognili tovrstnim nevšečnostim,
se velja opreti na demografske pokazatelje,

po katerih se orientirajo v svetu. Ob postavitvi
okvirnega števila gluhoslepih v posamezni
državi se upošteva povprečje od 5 do 18 gluhoslepih na sto tisoč prebivalcev. V skladu s
tem ocenjujemo, da je v Sloveniji med 100 in
360 gluhoslepih oseb.

Izolacija
Marsikdo ob besedi gluhoslep pomisli
zgolj na težave, ki jih prinašata gluhota ali
slepota, vendar ni tako enostavno. Kombinacija
okvare dveh čutil ne prinaša samo težav, ki so
posledice ene ali druge okvare oz. poškodbe,
temveč oblikuje svojevrstno oviro. Slepa oseba kompenzira izgubo vida ne le s sluhom,
temveč tudi z uporabo drugih čutil. Po drugi
strani pa iz definicije izhaja, da skupina slepih
zajema tudi osebe, ki imajo do pet odstotkov
ohranjenega vida.
Za veliko gluhoslepih se svet konča tam,
kamor sežejo njihove roke – do konice prstov.
Komunicirajo lahko samo z enim posameznikom hkrati, in še ta mora biti v bližini. Tudi
če je v prostoru polno ljudi, ki so oddaljeni od
gluhoslepe osebe, je ta popolnoma izolirana.
Ne ve, kaj se dogaja v prostoru, o čem se pogovarjajo in kaj počnejo. Ne more poslušati
pogovorov, sodelovati v njih, opazovati okolico. Tak človek je odvisen od pomoči drugih.
Gluhoslepa oseba ne more navezati stika s
kom, ki ne pozna komunikacije v znakovnem
jeziku in prilagojene tehnike komuniciranja z
gluhoslepimi, povrh pa je ljudi pogosto strah
kontakta ali imajo predsodke. Izolacija je
večja, če je oseba gluhoslepa od rojstva. Kot
temelje za napredek v komunikaciji štejemo
tudi povezanost otroka z materjo ali z osebo,
ki se z njim največ ukvarja; brez sluha in vida
je taka povezanost izjemno otežena.
Gluhoslepa oseba, ki je izgubila sluh in vid
v poznejšem obdobju življenja, torej potem
ko je že vzpostavila stik z materjo in bližnjo
okolico ter si ustvarila sliko o sebi, ima več
možnosti za napredovanje od tistih oseb, ki
svojo okvaro kompenzirajo samo s čutili dotika, okusa in vonja.
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Težko sprejema svojo situacijo in še vedno upa,
da bo nekoč ponovno zagledal luč in da bo lahko ponovno nemoteno komuniciral s pomočjo
znakovnega jezika, bral, pisal. Danes lahko
uporablja le dva načina komunikacije, taktilni
znakovni jezik in prstno abecedo. Informacije,
ki jih prejema, so skromne. Seveda ga zanimajo
dnevna dogajanja, politika, filmi, svet zabave
in še kaj. Vse to je v preteklosti spremljal. Rad
je posegal po knjigah, po časopisu. Danes je pri
vsem popolnoma odvisen od pomoči drugih.
Slavko ob obisku pove, da že 40 let živi v
tišini in temi. Gluh je od rojstva, pred štiridesetimi leti pa je začel postopoma izgubljati vid
in je danes tudi popolnoma slep. Prijateljev
nima, nihče ga ne obiskuje.
Trbanc (1996: 293) pravi, da socialna
izključnost označuje stanje manjšine, ki je zaradi neuspešnega sodelovanja pri pomembnih
virih, institucijah in integrativnih mehanizmih
odrinjena na obrobje družbenega dogajanja in
iz prevladujočega, običajnega načina življenja
večinskega prebivalstva.
S tem lahko povežemo tudi teorijo Šućurja
(1995:225), ki navaja, da se izključenost ne
dotakne samo posameznika, ki je zabredel v
osebne življenjske neuspehe, ampak je značilna tudi za socialne skupine (v ruralnem ali
urbanem okolju), ki so žrtve diskriminacije,
segregacije ali oslabelih tradicionalnih oblik
družbenih odnosov.

Opiranje na tolmača
Prvi odstavek četrtega člena zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)
opredeljuje: »Tolmač za znakovni jezik tista
oseba, ki gluhim osebam tolmači slovenski
govorni jezik v znakovni jezik in slišečim
osebam tolmači znakovni jezik v slovenski
govorni jezik.« (Ur. l. RS, št. 96/2002). Tako
smo tolmači kot nekakšen most med slišečim
in gluhim svetom.
V šestem členu kodeksa poklicne etike za
tolmače znakovnega jezika je natančno določeno da je vloga tolmača vzpostaviti posredno
komunikacijo med gluho osebo in ostalimi
udeleženci.
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Marjetka je gluha od rojstva, oslepela pa je
v sedmem letu starosti. Komunikacija z njo je
zelo težavna; kot način komunikacije uporablja
le nepopolno enoročno abecedo. Prijateljev
nima, velikokrat joče in se pritožuje, da ji je
dolgčas. Pogosto zahaja na družabne večere v
mestno društvo gluhih Ljubljana, sedi na mestu
in čaka, da jo kdo ogovori. V društvu je ob teh
priložnostih polno članov, ki se pogovarjajo
med seboj v znakovnem jeziku, sama pa ne
more sodelovati v pogovorih, le tiho sedi in
čaka, da se jo kdo dotakne.
Gluhoslepa oseba ne more komunicirati z
več kot eno osebo hkrati. Tudi če je v družbi,
je vezana samo na človeka, ki se ji posveti in
je pripravljen individualno komunicirati z njo
na njej prilagojen način. Zaradi tega ima taka
oseba bistveno drugačno socialno izkušnjo
kot osebe, ki slišijo ali vidijo ali oboje. Tako
tudi ne more osvojiti načina vedenja v družbi,
kljub inteligentnosti in pripravljenosti. Ima
zelo malo možnosti (če jih sploh ima), da se
nauči pomembnih socialnih interakcij. Ob tem
odigrata pomembno vlogo tudi osamljenost in
izolacija, ki sta poglavitna razloga, da gluhoslepa oseba navadno ne osvoji norm in vrednot,
ki veljajo v družbi.
Ljudje, ki so izgubili sluh in vid v starosti
in danes sodijo med gluhoslepe osebe, imajo
posebne težave. Če sta se sluh in vid poškodovala do te stopnje, da ne morejo prejemati
informacij na enak način kot dotlej, torej v
znakovnem jeziku, s pomočjo sluha ipd., so
frustrirani, dezorientirani, zbegani. Zatekajo
se v mentalno in socialno izolacijo. Svet jim
postane tuj, v njem ne najdejo ne več prostora
zase ne razumevanja ljudi, s katerimi so poprej
dobro sodelovali. Ker so postali gluhoslepi, ne
sodijo več ne v svet gluhih ne v svet slepih, še
manj v svet slišečih ali videčih. Obvisijo nekje
vmes med njimi, s stigmo, ki ni le dvojna,
temveč trojna – so gluhi, slepi in stari.
Štefan v razgovoru pove, da je prepričan,
da ga sedaj tudi gluhi zaradi gluhoslepote
doživljajo kot »odpadnika«. Prej, ko je bil
samo gluh, se je z njimi dobro razumel. Imel
je prijatelje iz njihovih vrst, pogosto se je družil
z njimi. Sedaj čuti, da ne spada več mednje.
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Toda vloga tolmača znakovnega jezika za
gluhe ni enaka vlogi tolmača za gluhoslepe.
V Sloveniji je registriranih 38 tolmačev
slovenskega znakovnega jezika, ki so vpisani v
registru ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in na listi tolmačev znakovnega jezika,
nimamo pa doslej nobenega usposobljenega
tolmača za gluhoslepe osebe.
Leena Hassinen s Finskega (2001: 10) primerja vlogo tolmača za gluhe z vlogo tolmača
za gluhoslepe takole. Tolmači gluhim osebam
prenesejo le informacije, ki so jim sporočene,
oz. informacije, ki jih slišijo. Naloga tolmačev za gluhoslepe pa je veliko težja in sega
od prenosa vizualnih in avditivnih informacij
do taktilnega prenosa in pomoči gluhoslepim
osebam pri vsakodnevnih aktivnostih, odvisno od stopnje njihove samostojnosti. Gluhi
uporabljajo tolmača običajno na sestankih,
pri zdravniku, zobozdravniku, v cerkvi, banki
ipd., medtem ko gluhoslepe osebe potrebujejo
»tolmača-vodiča« tudi za aktivnosti, kot so
kopanje, oblačenje, hranjenje, priprava hrane
itn. Na kratko lahko rečemo, da je razlika med
njima ta, da tolmač za gluhe prenaša le avditivne informacije, tolmač za gluhoslepe pa poleg
tega tudi vizualne in neverbalne informacije.
Tolmač za gluhe lahko prenaša informacije
iz govornega jezika v znakovni jezik množici
gluhih, medtem ko lahko tolmač za gluhoslepe
prenaša informacije le eni osebi. Način, kako
gluhoslepa oseba prejema informacije, se
razlikuje od posameznika do posameznika.
Situacija tolmačenja nikoli ni enostavna, kajti
tudi tolmač potrebuje povratno informacijo
od gluhoslepe osebe, da zazna, ali je pravilno
razumela povedano ali ne. Zaradi tega je pomembno, da imajo tolmači za gluhoslepe ustrezno znanje, saj lahko le na ta način približajo
osebi svet in na njej ustrezen način prenesejo
informacije o dogodkih in situacijah v okolju.
To lahko opravi tudi oseba, ki je pogosto v
stiku z gluhoslepo osebo, jo razume in se zna
z njo sporazumeti. To so za gluhoslepe ključne
osebe v življenju.
Slavko je v razgovoru povedal: »Žena mi
pomaga pri vsem. Povsod me spremlja, je zame
žarek upanja.«

Gluhoslepa oseba se močno oklene človeka, ki ji omogoča vstop v svet informacij in
dogodkov. Tolmač oz. človek, ki je pripravljen
na tak odnos z gluhoslepo osebo, jo na ta način spusti v svoj intimni prostor, saj mora za
uspešno komunikacijo uporabiti tudi lastno
telo, ki se ga gluhoslep posameznik dotika in
tako prepoznava pomene kretenj.

Omejene možnosti
pridobivanja informacij
Ljudje vsakdan prejemamo velikanske količine informacij na različne načine – s pogovori,
iz medijev, z opazovanjem, branjem, poslušanjem itn. Gluhe osebe prejemajo informacije
le s pomočjo vida, zato je tudi njihova vizualna
sposobnost navadno boljša. Poleg znakovnega
jezika lahko tudi odčitavajo z ustnic, kar je zelo
koristna tehnika v pogovoru z znano osebo, ne
funkcionira pa, če je oseba nepoznana, ima
brke, brado, med pogovorom kadi, govori še
z drugo osebo, je obrnjena stran, oddaljena
ali na televiziji. Slepe osebe se za pridobitev
informacij oprejo na sluh, uporabljajo pa tudi
Brailleovo pisavo. Osebe, ki ne slišijo in ne
vidijo, pa se morajo opreti na čutila vonja,
okusa in dotika. Njihov svet se zoži.
Karel zaradi poškodbe sluha in vida nima
dokončane osnovne šole, pozneje se je priučil
kot torbar. Njegova mati pove, da sin rad poprime za vsako delo, vendar ga lastna situacija
tako bremeni, da velikokrat joče in razmišlja.
Valerija, ki je gluha od rojstva in slepa že
trideset let, pove, da pridobiva informacije s pomočjo sina in gluhe prijateljice, ki jo obiskuje.
Osebni asistenti, spremljevalci in prostovoljci so kot svetel žarek, ki posije skozi okno
pomoči potrebnim. Tudi v primeru gluhoslepih
oseb. Žal je izjemno malo pogumnih ljudi, ki
si upajo prevzeti odgovornost in sprejeti delo
z gluhoslepim posameznikom. Strah jih je,
kako bodo komunicirali z njim in ali bodo
razumljeni. Tudi gluhoslepo osebo je strah,
da se bo osmešila, nenehno se sprašuje, ali jo
bo sogovornik sprejel, se hotel truditi z njo.
Kljub pomislekom pa močno hrepenijo po
komunikaciji, po človeškem stiku.
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Velika večina gluhoslepih otrok je zaradi
bolezni deležnih dolgotrajne hospitalizacije
v bolnišnici, kar ima posledice v odnosu do
staršev, zlasti na emocionalnem področju.
Gluhoslep otrok se naveže na ljudi, ki so mu
blizu in so mu pravzaprav edino okno v svet,
zato s težavo sprejme omejitev interakcij in
spremembo okolja. To mu pusti posledice v
telesnem in duševnem zdravju.
Mati gluhoslepega dekleta pove, da je hči
v otroštvu zaradi bolezni dalj časa preživela
v bolnišnici. Še vedno redno obiskuje zdravnika in jemlje predpisano terapijo. Sama si
vsakokrat uredi dopust, da pospremi hčer k
zdravniku ali na pregled v bolnišnico. V nadaljevanju pojasni, da je problem tudi v tem, da
je hči zelo nekomunikativna in poleg nje nima
nobene družbe. Pogostokrat joče in ponavlja,
da ji je dolgčas.

Položaj gluhoslepih
v Sloveniji
Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan je bilo
uradno ustanovljeno v začetku leta 2006 na
pobudo gluhoslepih oseb in njihovih svojcev.
Ustanovljeno je bilo z namenom, da bi v Sloveniji prepoznali problem gluhoslepote in jo
sprejeli kot specifično oviro, zavzema pa se
tudi za izboljšanje položaja in kvalitetnejše
življenje gluhoslepih oseb.
S tem namenom društvo Dlan izvaja tudi
posebne socialne programe. Posebej velja
omeniti prvi in drugi mednarodni strokovni
kongres na temo gluhoslepote, pri katerem je
sodelovala domača in tuja strokovna javnost.
Oba kongresa sta bila namenjena ozaveščanju
širše in strokovne javnosti o problematiki gluhoslepote, pobudi po priznavanju pravic gluhoslepih oseb in njihovi vključitvi v zakonodajo,
izboljšanju odnosov in sodelovanju z drugimi
institucijami, zlasti s tujino (zgledovanje po
ureditvi drugih držav).
Društvo Dlan vseskozi deluje s skromnimi
finančnimi sredstvi, vendar z veliko energije
in prostovoljnega dela.

Zakonodaja v Sloveniji
Slovenska zakonodaja upošteva potrebe
gluhih in slepih, ne pa tudi potreb gluhoslepih. Prvi veljavni dokument v Sloveniji, ki
omenja gluhoslepe osebe, je akcijski program
za invalide 2007–2013, ki v sedmem cilju pri
ukrepu 7.5 navaja: »zagotavljanje celostne
rehabilitacije odraslih oslepelih, slabovidnih,
gluhih in naglušnih ter gluho-slepih oseb«.
S tem država izkazuje, da je zaznala obstoj
gluhoslepih oseb, vendar na tem področju še
ni storila bistvenih premikov.
Na drugem mednarodnem strokovnem
kongresu »Gluhoslepota – družben problem«
(2007) je predstavnica ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve spregovorila o
invalidski zakonodaji, ki se je spremenila oz.
je bila sprejeta leta 2002. Posebej je bil omenjen delovni osnutek zakona o izenačevanju
možnosti invalidov. Po trditvah predstavnice
ministrstva bo z uveljavitvijo tega zakona
uresničeno temeljno načelo nediskriminacije,
kar naj bi skupaj z usmeritvijo k pozitivnemu
odnosu do invalidnosti prispevalo k njihovi
polnejši socialni vključenosti. S tem zakonom
želijo urediti tudi pravice najtežjih invalidov,
čeprav v samem zakonu ne bodo navedene
posamezne oblike invalidnosti. Na kongresu je
bilo poudarjeno, da se na ministrstvu zavedajo,
da bo treba v prihodnje obravnavati gluhoslepe
osebe kot specifično kategorijo, s tem pa tudi
poiskati možnosti za izboljšanje kakovosti
njihovega vsakodnevnega življenja in jih bolj
integrirati v družbeno življenje.
Po kongresu je potekalo še srečanje med
predstavniki ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve in člani društva Dlan. Predstavljena je bila problematika gluhoslepih in
njihove zahteve po vključitvi v zakonodajo in
podelitvi statusa oz. priznavanju gluhoslepote
kot specifične kategorije. Obenem so bile
predstavljene prostorske in finančne težave
društva Dlan. Koliko je država to slišala, bo
vidno skozi dejanja.
Predstavnik urada varuha človekovih pravic
je posebej poudaril, da to, da zakonodaja ne
omenja pravic gluhoslepih, še ne pomeni, da
so gluhoslepi brez pravic ali da niso upravičeni
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Težave zaradi ponavljajočih
se hospitalizacij
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izterjati za svoje posebne potrebe. Gluhoslepe
osebe se lahko v nekaterih situacijah sklicujejo
na splošne določbe o varstvu človekovih pravic, ki se izvršujejo že na podlagi ustave (prvi
odstavek 15. člena). Najpomembnejša pravna
podlaga za uveljavljanje pravic in odpravljanje
ovir pa je prepoved diskriminacije. Vsakomur
so zagotovljene enake pravice in svoboščine,
ne glede na osebno okoliščino, načela enakosti
pred zakonom (prvi in drugi odstavek 14. člena)
in zapovedi o spoštovanju osebnostnih pravic
in osebnega dostojanstva vsakogar (34. in 35.
člen). Te določbe pa se nanašajo tudi na vsebino
pravic in obveznosti, določenih z zakonodajo.
Diskriminacija je lahko povzročena namerno ali nenamerno in pomeni zlasti neenako
obravnavanje glede na spol, narodnost, raso,
politično pripadnost, zdravstveno stanje in
drugo. Predstavnik urada je bil še podrobnejši:
»V splošnem prepoved diskriminacije zavezuje
zakonodajalca in druge organe javnih oblasti,
da enako urejajo (obravnavajo) enake življenjske situacije oseb, različne pa različno. Kršitev
je različna obravnava enakih dejanskih situacij
(če komu ne priznamo pravice, ki sicer pripada
vsem, zato ker je gluh in slep). Kršitev pa je
lahko tudi opustitev drugačnega obravnavanja
neke kategorije oseb (npr. gluhoslepih), ki je
v znatno drugačnem dejanskem položaju in je
zato nesorazmerno prizadeta. Diskriminacije
torej ne povzročajo samo dejanja, ampak tudi
ne-dejanja oz. opustitve.«

Položaj gluhoslepih
v drugih državah
Na Hrvaškem se je leta 1994 ustanovilo
društvo gluhoslepih Dodir, katere predsednica
je že od začetka Sanja Tarczay, danes članica
izvršnega odbora svetovne zveze gluhoslepih
oseb (WFDB) in glavna predstavnica gluhoslepih v Evropi. Po njenih navedbah je imelo društvo na začetku veliko težav, saj so bili dotlej
na Hrvaškem evidentirani le trije gluhoslepi.
Govorili so, da gluhoslepi ne obstajajo, enačili
so jih z gluhimi ali slepimi. Devet let pozneje
se je 120 oseb evidentiralo za gluhoslepe,
njihovo število pa še vedno narašča. Danes

ima društvo skupno 354 članov. Hrvaška se
vseskozi zavzema za funkcionalni kriterij
gluhoslepote. V letu 2003 so bili gluhoslepi
prvič vključeni v zakonodajo. V istem letu so
se poleg centralnega društva za gluhoslepe,
ki deluje v Zagrebu, oblikovale tudi enote v
Splitu in Osijeku. Danes izvajajo v društvu
Dodir različne izobraževalno-rehabilitacijske
in socialne programe, ki so namenjeni različnim starostnim skupinam gluhoslepih. Imajo
različne programe pomoči za gluhoslepe, ki so
prilagojeni in odvisni od njihovih specifičnih
potreb. Potekajo tudi usposabljanja za osebne
tolmače in spremljevalce, tečaji znakovnega
jezika in druge aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja gluhoslepih oseb.
Imajo dobro razvito mrežo osebnih tolmačev in
spremljevalcev. Na Hrvaškem imajo gluhoslepi
urejen brezplačen prevoz v Zagrebu, Osijeku
in Splitu, popuste pri domačih letalskih prevozih in popust pri telefonskem naročilu. Na
področju zakonodaje so gluhoslepi omenjeni
v zakonu o notranjem potniškem prometu,
dopolnjena sta zakon o socialnem varstvu in
pravilnik o tehničnih pripomočkih. V teku so
spremembe zakona o strokovnih tolmačih za
gluhoslepe in gluhe osebe in zakona o doplačilu za slepoto.
Tudi na Madžarskem so ustanovili društvo
gluhoslepih leta 1994. Uradno so sprejeli funkcionalni kriterij gluhoslepote, z namenom, da
pri pomoči ne bi izpustili nobenega posameznika z dvojno senzorno okvaro, ki potrebuje
specifično pomoč. Ob popisu prebivalstva
leta 2001 so ugotovili, da na Madžarskem živi
7.000 gluhoslepih oseb. Predsednik društva
gluhoslepih na Madžarskem Tamás Gangl v
pogovoru navaja, da gre verjetno za pomoto,
zato ponovno poteka evidentiranje gluhoslepih. Po oceni društva živi na Madžarskem
1.200 gluhoslepih oseb, od tega 400 otrok, ki
so se rodili z dvojno senzorno okvaro oz. so
postali gluhoslepi še pred formiranjem jezika. Društvo iz leta v leto širi dejavnosti. Pri
zagotavljanju specifične pomoči gluhoslepim
imajo pokrite vse starostne skupine. V juliju
2007 je madžarska vlada prižgala zeleno luč
za izvajanje storitev tolmačenja za gluhoslepe.
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življenje) so prilagojeni njihovim potrebam
in zmožnostim. V državi imajo dobro urejeno
tudi mrežo osebnih tolmačev za gluhoslepe in
mrežo spremljevalcev.
Evropska organizacija gluhoslepih je pred
kratkim razposlala predlog deklaracije za
gluhoslepe, s katero so posebej opredeljene
pravice gluhoslepih oseb.

Sklep
Na drugem mednarodnem kongresu socialnega dela (2005) sem prvič javno spregovorila
o gluhoslepoti v Sloveniji. Odtlej se vsekakor
kažejo skromni napredki na področju dela z
gluhoslepimi, čeprav še vedno nezadovoljivi.
V tem času se je ustanovilo tudi društvo
gluhoslepih Slovenije Dlan, ki po svojih
močeh ozavešča strokovno in širšo javnost o
obstoju problematike, hkrati pa z izvajanjem
posebnih socialnih programov pripomore k
izboljšanju kvalitete njenih članov in sodelujočih, ki so potrebni pomoči. Po ustanovitvi
društva Dlan so z velikim zagonom odprli
sekcijo gluhoslepih tudi na zvezi slepih in
slabovidnih Slovenije, podobno pa tudi na
zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije.
So morda šele po ustanovitvi društva Dlan
zaznali problematiko gluhoslepih, ki obstaja
že vrsto generacij in katerih problemi so bili
(in so še vedno) prezrti? So vsa leta svojega
delovanja spregledovali populacijo ljudi, ki so
potrebni specifične obravnave in prilagojene
pomoči? Se bo morebiti s skupnimi močmi
le kaj premaknilo tudi v prid gluhoslepih in
njihovih družin?
Vsekakor je treba imeti pred očmi, da podpora sosednjih in drugih držav, ki so na tem
področju pred nami, ni dovolj. Potrebna je tudi
podpora lastne države, tako v finančnem kot v
zakonskem smislu. Ob tem pa je zelo pomembna kvaliteta življenja vsakega posameznika,
zato odgovor, da gluhoslepih ni dovolj ali jih
sploh ni, ni zadovoljiv.

Pol ožaj gl uh osl e pi h v Sl ove n i ji

To jim daje možnosti, da organizirano izvajajo
in zagotavljajo primerno pomoč za praktično
gluhoslepe in tudi za gluhe osebe z okvaro
vida. Gangl dodaja, da so zahteve po storitvah
tolmačenja čedalje večje, saj vedno več gluhih
z okvaro vida išče pomoč pri njih, ker jim pri
drugih organizacijah (za gluhe in za slepe) ne
morejo ponuditi ustrezne pomoči. Trenutno
potekajo pri njih priprave za izvajanje osnovne in poklicne rehabilitacije, s katerim se bo
izboljšala družbena integracija gluhoslepih.
Intenzivno se pripravljajo na razširitev svoje
dejavnosti na območje celotne države. S tem
namenom pripravljajo tudi ustanovitve raznih
centrov, s pomočjo katerih bi zadovoljevali potrebe gluhoslepih po vsej Madžarski. V društvu
delujejo sekcije za različne starostne skupine,
s čimer pokrivajo specifične potrebe v različnih življenjskih obdobjih. Veliko pozornosti
posvečajo tudi mednarodnemu sodelovanju in
dobrim sosedskim odnosom.
In kako je poskrbljeno za gluhoslepe v drugih državah? Poskusila bom na kratko podati
sliko in s tem jasnejšo predstavo o ureditvi
gluhoslepih v izbranih državah.
Avstrija se še bojuje za priznanje gluhoslepote kot specifične kategorije. S tem namenom
so v letu 2007 podpisovali peticijo.
V Nemčiji in Švici imajo podobne izkušnje
in rezultate kot na Hrvaškem in Madžarskem.
Razvili so centre za gluhoslepe, ki v celoti
oskrbujejo gluhoslepe v različnih življenjskih
obdobjih. Poskrbeli so za otroke, mladostnike,
odrasle in tudi starejše. Programi so prilagojeni potrebam posameznikov in njihovim
zmožnostim.
Za gluhoslepe je dobro poskrbljeno tudi
v Kanadi. Tam je gluhoslepota priznana kot
specifična invalidnost. Zanje imajo v Torontu
dom za stare gluhoslepe, ki je v celoti prilagojen njihovim specifičnim potrebam. V centru
Helen Keller usposabljajo gluhoslepe za neodvisno življenje. Vsi pripomočki (gospodinjski
in drugi aparati, ki so potrebni za neodvisno
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SKRB ZA STARE NA ŠRILANKI
PERSPEKTIVA SPOLA

Uvod
Na Šrilanki trenutno hitro narašča število
starega prebivalstva, kar je precejšen problem
za sisteme socialnega varstva v državi. V
skupnem številu prebivalstva se je odstotek
prebivalcev, starih več kot 60 let, dvignil s 5,3
%, kolikor jih je bilo leta 1953, na 10,8 % leta
2003, kar kaže, da bo do leta 2030 četrtina šrilanškega prebivalstva stara več kot šestdeset let
(Siddisena 2005). Trenutno je delež starih na
Šrilanki, tako tistih, starih več kot šestdeset let,
kot onih, starih več kot sedemdeset let, veliko
večji kot v drugih deželah južnoazijske regije
in naj bi do leta 2030 postal skoraj dvakrat
večji od deleža v vseh drugih državah v regiji
(De Silva 1994, OZN 2001, Siddisena 2005).
Leta 2000 je imela Šrilanka najvišji delež
starih med vsemi deželami v južni in osrednji
azijski regiji; leta 2030 bo še vedno najvišji,
sledila pa ji bo Indija (Ulimiri 2006). Stopnja
rasti prebivalstva, starega več kot šestdeset let,
ki znaša 3,3 %, je veliko višja kot stopnja rasti
vsega prebivalstva, ki znaša 1,2 % (Siddisena
2005). Demografske spremembe, do katerih
je prišlo na Šrilanki in vključujejo podaljšanje
življenjske dobe in oster upad tako stopnje
umrljivosti kot stopnje rodnosti, potekajo
vzporedno s trendi v preostalem, zlasti razvitem svetu. Glavni prelomnici, ki sta povzročili
strukturne spremembe v sestavi prebivalstva,
sta vse daljša življenjska doba prebivalstva, ki
je večinoma posledica socialne politike države
še iz časov pred pridobitvijo neodvisnosti od
britanskega kolonializma leta 1948, ki je vsakemu državljanu in državljanki zagotavljala
brezplačno izobrazbo in zdravstvene storitve

(Silva 2004), in prizadevanje za nadzor rasti
prebivalstva z izvajanjem učinkovitih postopkov za načrtovanje družine.
Definicija »starega prebivalstva« je na Šrilanki pogosto zelo zmotna in odvisna od zahtev
različnih kontekstov. Splošna starost upokojitve
tako v zasebnem kot v javnem sektorju je petinpetdeset let z možnostjo podaljšanja delovne
dobe za pet let, zaradi česar je starost upokojitve
navadno šestdeset let, podobno kot v številnih
drugih državah v razvoju (OZN 2001). Za določene poklice, denimo univerzitetne učitelje,
je starost upokojitve petinšestdeset let, nekatere
organizacije v zasebnem sektorju in nevladne
organizacije pa zaposlujejo tudi starejše ljudi,
če so sposobni za delo, medtem ko v kmetijstvu
in v sektorju neformalnih zaposlitev ljudje
pogosto delajo vse dotlej, dokler to fizično
zmorejo (Siddhisena 2005).
Socialne posledice, s katerimi se Šrilanka
že spoprijema in se bo zaradi demografskih
sprememb v prihodnje vse pogosteje spoprijemala, bodo hud problem za gospodarstvo,
kar zadeva morebitno povečanje revščine med
starimi (Martin 1990), in za tradicionalne
sisteme vrednot, ki jih je ohranjala stoletja
in po katerih je skrb za stare odgovornost
družine (Siddisena, Rathnayake 1998, Perera
1999). Tako je eden izmed največjih izzivov
za šrilanško družbo to, da bi lahko kljub vse
večjim socialnim, kulturnim in gospodarskim
spremembam starim zagotovila primerno skrb
(Siddisena, Rathnayake 1998, Perera 1999,
Silva 2004).
Starega prebivalstva seveda ne moremo videti zgolj kot negativno silo in breme družine
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in državnega gospodarstva. Ljudje, stari več kot
šestdeset let, niso homogena odvisna skupina;
vsaj dokler ne postanejo fizično ali duševno
nezmožni, zelo veliko prispevajo k družini
in družbi (Siddisena 2005). Njihov prispevek
pa je precej odvisen od spola, in sicer zaradi
spolne delitve dela, v katero so posamezniki
in posameznice socializirani, in zaradi spolnih
neenakosti v gospodarski in socialni strukturi.
V pričujočem članku poskušam razumeti vprašanje skrbi za vse večje število starih v državi v
perspektivi spola, ki lahko v luči spreminjajoče
se demografije, gospodarske zmogljivosti in
narave družbeno-kulturne strukture države
hitro postane pomembno vprašanje pri oblikovanju politik.

Ozadje problema
Čeprav nedavne demografske spremembe
potekajo vzporedno s tistimi v številnih državah v razvoju, stari na Šrilanki v nasprotju s
starimi v številnih razvitih državah ne živijo
od pokojninskih shem, ki bi jim omogočale,
da bi bili bolj ekonomsko neodvisni, prav tako
pa nimajo na voljo primernih shem socialnega
varstva. Država ne zagotavlja primernih sistemov varnosti za stare, ne infrastrukturnih ne
finančnih ali kakšnih drugih, zaradi česar so
izpostavljeni revščini in nemoči. Vendar pa
problema skrbi za stare na Šrilanki ne moremo
imeti zgolj za ekonomsko vprašanje. Skrb otrok
za starše, ki je bila nekoč najvišja kulturna
vrednota v državi, postaja vse bolj vprašljiva
zaradi vse večjih ekonomskih tegob in visoke
ravni individualizacije, v katero drvi država
z vsemi svojimi socialnimi institucijami kot
neločljivi del globalizacijskega konteksta.
Institucija družine na Šrilanki, za katero
je bila skrb za stare ena najpomembnejših
odgovornosti, zaradi številnih sprememb v
družinskem življenju ne zmore več izpolnjevati
te dolžnosti enako učinkovito kot prej (Silva
2004). Spremembe v družinski strukturi, do
katerih je začelo prihajati pred nekaj desetletji,
so danes vse hitrejše. Zaradi družbenoekonomskih sprememb se spreminjajo vzorci sobivanja. Sobivanje sorojencev je skoraj izginilo in

tudi sobivanje staršev in otrok ni več enako
zaželeno, čeprav raziskave kažejo, da na Šrilanki še vedno veliko otrok živi s starši (Marga
1998, Nugegoda, Balasuriya 1995, Siddisena
2005). Družina se oži, pri čemer ima povprečna
ženska v rodnem obdobju 1,9 otroka in je povprečna velikost družine omejena na enega ali
dva otroka (Census and Statistics 2001 a). Do
očitnih sprememb prihaja v funkcijah članov
družine. Pred desetletji se je začela spreminjati
delitev dela med moškimi in ženskami, ki je
bila skupna lastnost tradicionalnih družin iz
20. stoletja1, ko so se ženske začele vključevati
v trg dela. Danes se je vključevanje žensk, ki
so bile prej primarne oskrbovalke starih, na
trg delovne sile skokovito povečalo in kaže,
da bo zaradi narave zaposlitev, ki so na voljo
ženskam kot manj kvalificirani delovni sili,
povzročilo dolgoročno premestitev žensk
iz institucije družine, zaradi česar bo imela
družina manj časa in prostora za skrb za stare
(Siddisena, Rathnayake 1998). Na drugi strani
bi se, če bi rodnost padla pod mejo obnavljanja
prebivalstva, v prihodnje zmanjšalo število
potomcev, ki bi lahko skrbeli za ostarele
starše – življenjska doba pa se nenehno daljša
(Siddisena 2005) –, kar bi povzročilo hudo
neravnovesje in kaos v institucionalnih strukturah in procesih.
Kljub novim trendom pa na Šrilanki institucionalizacija starih ni priljubljena, čeprav je
domov za stare vse več. V šrilanškem kontekstu življenje z ostarelimi starši in primerna
skrb zanje še vedno prinašata veselje, zadovoljstvo in ponos. Ostareli starši so pogosto še
vedno dragoceni, saj ekonomsko dopolnjujejo
družinski dohodek, so glavni steber socialne
podpore družini in s svojim svetovanjem, ki
temelji na dolgoletnem znanju in izkušnjah2,
koristijo družbi in skupnosti. Kulturna stigma,
ki se drži domov za stare in jih označuje zgolj
za dobrodelne organizacije, številnim ljudem
1

Za tradicionalno srilanško družbo niso značilne dihotomije med javnim in zasebnim ali med moškim in ženskim
delom niti ostre delitve dela na moško in žensko.

2

Siddisena (2005) citira iz več študij, ki so jih izvajali v
različnih azijskih družbah in ki v vseh prikazujejo podobne trende, kar zadeva stare.
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»Delež vdov med starimi je bil leta 1981 trikrat tolikšen
kot delež vdovcev, leta 1994 pa se je povečal na štirikrat« (Siddisena 2005: 13).

delitve dela, ki prevladuje v družbi, so moški
vajeni življenjskega sloga, ki jih pri vsakdanjih
aktivnostih napravi zelo odvisne od sorodnic.
Ker pa kot moški kljub temu ohranjajo pozicijo
moči in ukazovanja v družini in v družbi, težje
prenašajo kompleksnosti staranja.
V primerjavi z moškimi, pri katerih je
stopnja zaposlenosti višja in ki imajo več
možnosti, da se vključijo na trg dela, zaradi
česar imajo na starost boljši ekonomski položaj
od žensk, je večina žensk v starosti odvisnih
od otrok ali zakoncev. Večjo varnost vdovam
in vdovcem po smrti zakonca zagotavljajo
sheme prenosa pokojnin med zakoncema4.
Nasploh ženske v starosti, razen če postanejo
fizično hendikepirane, ohranjajo neodvisnost
v vsakdanjem življenju, vrh tega pa so na različne načine tudi glavni vir podpore razširjeni
družini, ko še naprej ohranjajo svojo vlogo in
odgovornosti v gospodinjstvu, kar jim izjemno
pomaga pri tem, da se zlahka prilagodijo tudi
življenju v odvisnem položaju. Kljub ekonomski odvisnosti so ženske na Šrilnki na starost
manj v breme drugim kot moški, čeprav živijo
dlje. Moški pa zlasti po smrti partnerice kljub
svoji ekonomski zmogljivosti postanejo bolj
ranljivi za situacije nemoči, obupa, osamljenosti in izgube nadzora. Dokaz za to je tudi
povečevanje deleža samomorov med starimi.
Nagnjenost k samomoru pri moških naraste po
petinšestdesetem letu starosti, ženske pa so bolj
nagnjene k samomoru v adolescenci in mlajši
odrasli dobi. Verjetnost, da bo moški naredil
samomor, je bila leta 1999 trikrat večja kot pri
ženski (Census and Statistics 2005).
V šrilanškem kontekstu težnja po institucionaliziranju starih vse bolj narašča (Siddisena,
Rathnayake 1998), obenem pa se povečuje
tudi institucionalizacija žensk, saj ženske sestavljajo večino starega prebivalstva. Vendar
pa se moški na starost drugače spoprijemajo
4

Po upokojitvi prejemajo pokojnino le zaposleni v državnem sektorju, velik segment zaposlenega prebivalstva
pa ne sodi v to kategorijo, zaradi česar so v starosti
ekonomsko ranljivi, zlasti ker nimamo posebnih pokojninskih shem ali shem socialne varnosti, ki bi zagotavljale varnost na starost. Državne pokojninske sheme tako
pokrivajo le približno četrtino zaposlenega prebivalstva
(Gaminirathne 2004).
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preprečuje, da bi poiskali pomoč v njih, če le
obstaja kakšna druga možnost. Zaradi take
stigmatizacije se stari, če so institucionalizirani, ne glede na to, ali iz smiselnih razlogov
ali ne, počutijo razlastninjene in zapuščene.
Institucionalizacija povzroča pri starih tudi krizo identitete in problem pripadnosti, ljudje pa
grdo gledajo tiste, ki dajo svoje starše v dom,
ne glede na to, kako upravičeni so razlogi,
zaradi katerih so se odločili za to dejanje.
Ena izmed največjih zavor, kar zadeva
skrb za stare, je ta, da v deželi nismo razvili
nobenih sistemov skrbi za stare, ki bi bili
sprejemljivi tako za stare kot za člane njihove
družine. Številne javne in zasebne ustanove
zagotavljajo konservativne oblike skrbi za
stare, zaradi katerih je celotnemu procesu skrbi
za stare pripisana dobrodelna narava. Zato v
šrilanškem kontekstu institucionalizacija pogosto pomeni degradacijo posameznikovega
samospoštovanja.
Druga plat problema zadeva razlike v spolnih vlogah, ki prevladujejo v šrilanški družbi,
in njihov vpliv na stare moške in ženske, pa
tudi spolne neenakosti v procesu staranja.
Več študij prikazuje, da so stare ženske bolj
ranljive kot stari moški (Sumanasekera 2004,
Siddisena 2005). Čeprav so vsi stari, tako
moški kot ženske, hudo prizadeti zaradi družbenoekonomskih sprememb v državi, razlike
v spolnih vlogah, ki vladajo v njej, povzročajo
zelo velike razlike med njimi, kar zadeva to,
kakšnih ugodnosti so deležni oziroma kako
so deprivilegirani. Čeprav se je število žensk
v starejših starostnih skupinah povečalo, so
dejavniki, kakršni so naraščajoče število vdov,
etnični konflikti, tendenca moških, da se poročajo s pet ali šest let mlajšimi ženskami, in
zmanjšanje števila ponovnih porok vdov, pripeljali ženske do tega, da so v starosti osamljene
(Siddisena 2005)3. Po drugi strani pa je več
moških kot žensk vključenih v zaposlitev, ki
zagotavlja pokojnino, tako da lahko po upokojitvi dobivajo primerno pokojnino, zaradi česar
so ekonomsko bolj neodvisni. Zaradi spolne
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z realnostjo starosti kot ženske, saj si zaradi
razlik v konstrukciji spola v mladosti pridobijo
drugačne življenjske izkušnje. Zato moramo
pri skrbi za stare na Šrilanki upoštevati spreminjajoče se značilnosti prebivalstva pa tudi
spolnih kulturnih kontekstov, če želimo ostarelim državljanom, ki so v mladosti posvetili
življenje temu, da bi njihovi potomci živeli
v boljši državi, zagotoviti boljše življenjsko
okolje.

Država v razvoju z visoko
ravnijo socialnih kazalcev
Socialni kazalci na Šrilanki so tesno povezani z rastjo njenega starajočega se prebivalstva.
Kljub nizkemu bruto dohodku na prebivalca
in nizki gospodarski rasti je Šrilanka veliko
dosegla pri socialnih kazalcih. Kakor sem že
omenila, je to večinoma posledica nekaterih
pomembnih odločitev politik, ki jih je sprejelo
več zaporednih šrilanških vlad; večinoma je šlo
za socialno politiko in politiko nadzora rasti
prebivalstva in načrtovanja družine.
Po popisu prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj iz leta 2001 ima Šrilanka približno
19 milijonov prebivalcev, s povprečno letno
stopnjo rasti 1,2 % (Census and Statistics 2001
a). Delež prebivalstva po spolu je 99,2 moških
na sto žensk. Leta 2006 je bila stopnja rojstev
18,7 na tisoč prebivalcev, stopnja smrti pa 5,8
kar kaže na večletno ohranjanje standardov
zdravstvenega varstva (Census and Statistics
2007 b). V primerjavi s podatki iz leta 1936
za obe kategoriji (za prvo 34,1, za drugo 21,8),
vidimo pri obeh nenehen in pomemben upad.
Kot še en zgled bi lahko navedli, da sta z leti
postopno upadali stopnji umrljivosti dojenčkov
in maternalne umrljivosti. Po ocenah za leto
2002 je bila stopnja maternalne umrljivosti
0,1, stopnja umrljivosti novorojenčkov pa 11
na tisoč (Census and Statistics 2001 b). Kaže,
da je stopnja umrljivosti žensk veliko nižja kot
stopnja umrljivosti moških, se pravi, da ženske
živijo dlje kot prej in dlje kot moški. Trenutno
je skupna pričakovana življenjska doba ob
rojstvu 72,6 leta, kar je precej visoka raven za
državo v razvoju.

Leta 2001 je bila skupna stopnja rodnosti, to
je povprečje živorojenih otrok na žensko, staro
15 let ali več, 2,8 in je še naprej upadala, kar je
prispevalo k zmanjšanju mlajšega prebivalstva.
Še večje upadanje celotne stopnje rodnosti
pa lahko zasledimo v urbanem sektorju, kjer
znaša 2,4, v ruralnem sektorju pa 2,8 (Census
and Statistics 2001 c). Stopnje rodnosti po
starostnih skupinah prav tako kažejo, da je z
leti precej upadlo število žensk v obeh kategorijah, to je, tistih, ki rodijo pred 30. letom,
in tistih, ki rodijo po 30. letu, zaradi česar je
stopnja rodnosti padla s 5, kolikor je znašala
leta 1963, na 1,9 leta 2000, kar pomeni, da je
imela leta 2000 povprečna ženska v svojem
rodnem obdobju 1,9 otroka (Census and Statistics 2001 a). Najpomembnejši vzroki za ta
precejšen upad stopnje rodnosti so povečanje
ravni izobrazbe in zaposlovanja žensk, višja
starost porodnic, povečanje odstotka žensk, ki
se nikoli ne poročijo, in vse večja priljubljenost
nadzora rojstev in načrtovanja družine.
Leta 2001 je bila stopnja pismenosti prebivalstva v državi 91,1, z manjšimi razlikami med
moškimi in ženskami (pismenih je bilo 92,6 %
moških in 89,7 % žensk), in to kljub temu, da
je bilo osemdeset odstotkov prebivalstva ruralnega in le petnajst odstotkov urbanega (Census
and Statistics 2001 c). To, da je bila leta 2001
povprečna starost ob poroki 23,8 leta za ženske
in 27,6 leta za moške, pomeni, da se mladi
poročajo prej, zato pa se je povečalo število
nikoli poročenih, povprečna ženska pa okoli
35. leta rodi dva otroka (Census and Statistics
2001 a). Z leti se je povečala udeležba žensk
v delovni sili, od leta 1990 pa njihovo število
niha. Leta 2006 je bilo ženske delovne sile 35,7
%, moške pa 68,1 %; kar zadeva zaposlovanje,
so potemtakem ženske v deprivilegiranem
položaju. Leta 2006 je bila skupna stopnja
brezposelnosti v državi 6,5 %, in sicer je bilo
brezposelnih 9,7 % žensk in 4,7 % moških.
Čeprav so se možnosti zaposlovanja v tujini,
zlasti v srednjevzhodnih državah povečevale
tako za moške kot za ženske, so lahko ženske
dobile le nekvalificirano delo. Leta 2006 je
zaradi zaposlitve migriralo več kot 90.000
moških in več kot 100.000 žensk, ki so bile
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Svetovni problem
Problem staranja na Šrilanki je le del
večjega svetovnega problema. Organizacija
združenih narodov je potrdila, da se svetovno
prebivalstvo stara hitro, kot še nikoli doslej, in
da se bo še hitreje staralo v 21. stoletju, čeprav
bo proces v različnih državah različen in jih
bo različno hudo prizadel (OZN 2002: 1).
Prva determinanta problema je demografska
tranzicija, do katere je prišlo v 20. stoletju v
številnih državah in ki je povzročila oster upad
rodnosti in umrljivosti in podaljšala življenjsko
dobo (OZN 2001: 5). Po oceni oddelka za
gospodarske in socialne zadeve pri Združenih
narodih (Odsek za prebivalstvo) je bilo leta
2006 na svetu več kot 68 milijonov ljudi, starih
šestdeset let in več, do leta 2050 pa naj bi jih
bilo dve milijardi (več kot otrok). Trenutno je
ena oseba od devetih stara šestdeset let ali več
(OZN 2006).
Odstotek starejšega prebivalstva je višji v
razvitih regijah, ritem staranja pa je zelo hiter
tudi v državah v razvoju. V regijah v razvoju
smo v zadnjih 50 letih doživeli hiter upad stopnje rodnosti, ki je med letoma 2000 in 2005
padla na 2,9 otroka na žensko, v primerjavi s
6,2 med letoma 1950 in 1955. Najmanj razvite
države, vključno z nekaterimi deli Afrike, imajo še vedno 5,2 otroka na žensko, države južne
in osrednje Azije pa so dosegle raven 2,5 otroka
na žensko. Po ocenah Združenih narodov je v
18 državah v razvoju celotna stopnja rodnosti
padla pod raven obnovljivosti, življenjska doba
ob rojstvu v manj razvitih državah pa se je v

zadnjih petdesetih letih povečala za povprečno
23,1 leta, čeprav je v razvitih državah stopnja
umrljivosti še vedno veliko nižja glede na
dolgo življenjsko dobo v tej regiji. Življenjska
doba se je po vsem svetu podaljšala za deset let,
v naslednjih petdesetih letih pa naj bi dosegla
povprečno 76 let, pri čemer bi bila do leta 2050
v razvitejših državah 82 let in v manj razvitih
regijah 75 let (OZN 2002).
Velik svetovni problem je tudi staranje starega prebivalstva. Trenutno je najstarejših starih
(80 let in več) 13 % vsega prebivalstva, starega
šestdeset let in več, do leta 2050 pa naj bi jih
bilo 20 %, pri čemer se bo za 18-krat povečalo
število stoletnikov, ki jih bo 3,2 milijona (OZN
2001, 2006). Ocenjujejo, da bo ob trenutnih
pogojih umrljivosti ena oseba od treh imela
možnost, da doživi 80 let, medtem ko bodo
tri osebe od štirih živele šestdeset let. Poleg
tega naj bi se v naslednje pol stoletja precej
povečala pričakovana življenjska doba; za 9 %
ob rojstvu, za 10 % pri šestdesetih letih in za
27 % pri osemdesetih letih (OZN 2002). Daljše
življenje pomeni, da bo povprečni moški po
svojem šestdesetem rojstnem dnevu živel še
17 let, ženska pa še 21 let (OZN 2006).
Pomembna značilnost starega prebivalstva
je, da je poročenih 80 % starih moških in 48
% starih žensk. K takemu stanju verjetno pripomoreta daljšanje življenjske dobe žensk in
različen odnos do ponovne poroke moških in
žensk. Po ocenah 14 odstotkov starih na svetu
živi samih in so ob neprilikah izpostavljeni
večjim tveganjem.
Število starega prebivalstva v svetu narašča hitreje kot število vsega prebivalstva in
se je v zadnjih petdesetih letih potrojilo, po
ocenah Združenih narodov pa se bo v naslednjih petdesetih letih še potrojilo in se bolj
ali manj skoncentriralo v razviti regiji (OZN
2002). Posledica je, da se stari v manj razvitih
državah pogosto v večjem številu udeležujejo
na trgu dela, čeprav se je z leti znižalo število
starih med delovno silo. Ker v manj razvitih
državah nimajo sistemov socialnega varstva, to
sili ljudi, da v upokojitveni starosti delajo za
preživetje. Vendar pa spolno občutljiv pogled
zazna deprivilegiran položaj žensk, kar zadeva
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skoraj vse (101.128) gospodinjske pomočnice
(Census and Statistics 2007 a). To je imelo
resne posledice za družino, ki temelji na spolni
delitvi dela in strukture gospodinjstva, zlasti
kar zadeva skrb za otroke in stare, obenem pa
so se ženske spoprijemale z izjemno tveganimi
delovnimi razmerami. Kljub temu je razvojni
indeks po spolu v državi zaradi številnih pozitivnih dosežkov žensk več desetletij ostal na
precej visoki ravni (0,699 leta 1998) v primerjavi z drugimi državami v južni Aziji (Indija
0,410, Pakistan 0,383, Nepal 0,308).
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zaposlitev v starosti (v starosti je zaposlenih
50 % moških in 19 % žensk v primerjavi z 22
% in 11 % v razviti regiji), kljub temu pa se
delež ženske delovne sile trenutno povečuje
zaradi zmanjšane udeležbe moških. Majhna
ekonomska participacija ženskega prebivalstva je lahko za ženske bodisi prednost bodisi
slabost, odvisno od ravni socialne varnosti, ki
jo imajo na voljo.

Starajoče se prebivalstvo
in razlika po spolu
Trenutno v šrilanškem prebivalstvu precej
upada število mlajšega prebivalstva in narašča
število starih. Starostna struktura prebivalstva
kaže, da je mladega odvisnega prebivalstva,
starega manj kot 14 let, 26,5 %, prebivalstva,
starega več kot šestdeset let, kar je povprečna
doba upokojitve, pa je bilo leta 2001 9,1 %. Leta
1981 sta bili številki za ti kategoriji 35,2 % in
6,6 %, kar jasno kaže na upad deleža mlajšega
prebivalstva in povečanje deleža starega prebivalstva za 2,5 odstotne točke v dvajsetletnem
obdobju (Census and Statistics 2001 b).
Leta 2001 je delež povsem ekonomsko odvisnih v državi znašal 55,1 %, kar kaže na serm
upad glede na leto 1981, ko je bil ta delež več
kot sedemdesetodstoten. Vzrok za upad je v
glavnem povečanje števila mlajšega prebivalstva, vendar delež ekonomsko odvisnih starih
še naprej narašča z naraščanjem števila starih.
Leta 2001 je bil delež ekonomsko odvisnih
mladih do 14 let 40,8 %, ekonomsko odvisnih
starih pa 14,3 %. Jasno je razvidno, da staro
prebivalstvo sestavlja precejšen del odvisnega
deleža, napovedi za leto 2031 pa kažejo, da bo
moralo vsakih sto prebivalcev v aktivnih letih
poskrbeti za 36 starih (Silva 1994).
Število najstarejših starih se bo v prihodnje
zelo povečalo, pri čemer bo razlika po spolu
velika (Silva 1994). Leta 2000 je bilo vsega
prebivalstva starega 80 let in več 0,8 %, od
tega 0,9 % žensk in 0,8 % moških. Po ocenah
naj bi to število do leta 2050 naraslo na 2 %,
od tega 2,5 % žensk in 1,5 % moških. Leta
2050 naj bi številka narasla na 5,4 % celotnega

prebivalstva – 7 % žensk in 3,8 % moških
(OZN 2002).
Med popisoma leta 1981 in 2001 se je
razmerje prebivalstva po spolu zmanjšalo za
4,8 enote, kar pomeni tudi povečanje števila
žensk. Številni gospodarsko zaostali okraji
kažejo ostro zmanjšanje tega razmerja – tudi
za več kot 25 enot (Census and Statistics 2001).
Zaradi višje stopnje umrljivosti moških in
daljše pričakovane življenjske dobe žensk bo
na Šrilanki v kohortah starih precej več žensk
(Silva 1994, Sumanasekara 2004). Starostno
specifična stopnja umrljivosti moških je še
naprej višja v primerjavi s tisto pri ženskah.
Leta 1995 je bila stopnja umrljivosti moških
v starostnih kategorijah med 55. in 64. letom
16,9 %, med 65. in 74. letom 36,6 % in po 75.
letu 93 %, stopnja umrljivosti žensk v istih starostnih kohortah pa je bila precej nižja, v prvi
8 % in v drugi 25,5 %; izjema je najstarejša
kategorija, kjer je bila 92,6 % (Siddhisena,
Ratnayake 1998).
Med letoma 2000 in 2005 je bila na Šrilanki
pričakovana življenjska doba ob rojstvu za
ženske 75,9 leta, za moške pa 69,9 leta. Po
pričakovanjih se bo do leta 2025 za ženske
povečala do 80,3 leta, za moške do 74,5 leta,
do leta 2050 pa do 82,3 leta za ženske in 76,8
leta za moške. Trenutno lahko ženske, stare
šestdeset let, pričakujejo še 20 let življenja,
moški v enaki starosti pa 17 let; do leta 2050
naj bi se življenjska doba podaljšala še za pet,
za moške pa tri leta. Z vse večjo starostjo se
pričakovana življenjska doba žensk podaljšuje
hitreje kot pri moških. Življenjska doba žensk
v starejših starostnih kohortah se očitno precej
povečuje (OZN 2002).
Ob pričakovanem dvigu starostnega indeksa
na Šrilanki s 35,3 % leta 2000 na 90,2 % leta
2025 in 159,5 % leta 2050 pričakujemo tudi
večji delež podpore ostarelim staršem z 2,1 %
leta 2000 na 4,1 % leta 2025 in 13,7 % leta
2050. Vzporedno se bo večal delež odvisnosti
v starosti, in sicer z 9,3 % leta 2000 na 18,2 %
leta 2025 in 34,7 % leta 2050. Leta 2050 bo
delež ekonomsko odvisnih starih precej večji
od deleža ekonomsko odvisnih mladih. Delež
po spolu bo z leti strmo upadel, zaradi česar
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Zaradi tega je prišlo do visokega števila
ovdovelih žensk (31,5 %), odstotek vdovcev
(5,9 %) pa se zdi primerljivo precej nižji (Sumanasekera 2004)7. Leta 2000 so kar 20,4
odstotkov gospodinjstev vodile ženske (Census and Statistics 2005). Študije kažejo, da so
ženska gospodinjstva, ki jih je vse več, eden
izmed glavnih vzrokov feminizacije revščine
v državi in da revščina in lakota prevladujeta
v ženskih gospodinjstvih, ker v hiši ni moškega, ki bi ekonomsko preživljal družino. Tako
lahko domnevamo, da se revščina še poveča
s starostjo. Kljub temu pa je leta 2002 delež
najrevnejših v nacionalni potrošnji znašal 6,2
% za ženska gopodinjstva in 7,2 % za gospodinjstva, ki jih vodijo moški, medtem ko je bil
delež vrzeli revščine 4,8 % za prvi in 5,1 % za
drugi tip gospodinjstev (Census and Statistics
2005). Tako situacijo lahko imamo za kazalec
velikanskih naporov, ki jih vložijo ženske,
da izboljšajo ekonomski položaj družine, pa
vendar jim dejavnosti, s katerimi ustvarjajo
dohodek, ne zagotovijo varnosti na starost. Da
so ženske izpostavljene negotovosti na starost,
je povezano tudi s tem, da se manj pogosto
ponovno poročijo, da se pozno poročijo (pri
24,5 letih) in da se jih precej nikoli ne poroči
(37,2 odstotka vseh žensk med 15 in 49 letom)
(Sumanasekera 2004).

5

Vzorci skrbi za stare

6

50,7 odstotkov šrilanškega prebivalstva ne more zadostiti dnevni potrebi po zaužitju minimalnih količin kalorij,
ki trenutno znaša 2030 kilokalorij, kar je prehrambeno
merilo, ki temelji na zahtevani dnevni količini kalorij
na prebivalca na Šrilanki. V različnih predelih države
so precejšnje razlike, tako da lahko tej ravni zadosti
65 % urbanega in 49,2 % ruralnega prebivalstva. Na
področju komercialnih plantaž lahko tem minimalnim
zahtevam po kalorijah zadosti le 32 % prebivalstva. 6,7
% urbanega prebivalstva, 15,7 % ruralnega in 32 % prebivalcev v plantažnem sektorju je pod uradnim pragom
revščine (Census and Statistics 2007 a).
Te podatke lahko interpretiramo na dva načina; eden
je, da šrilanški moški uživajo razmeroma bolj svobodno
življenje, njihove družine in družba jih dobro hranijo,
kar pa pripelje do poslabšanja zdravja v starosti. Druga
interpretacija je lahko, da je zaradi močno poudarjene skrbi za matere zdravstveno bolje poskrbljeno za
ženske v mlajših letih kot za moške, zaradi česar so bolj
zdrave v starosti.

Glavna oblika skrbi za stare na Šrilanki je
še danes skrb, ki jo družina posveča ostarelim
sorodnikom. Vzorci sobivanja jasno kažejo,
da velika večina ostarelih staršev sobiva z
zakonci ali otroki (Nugegoda, Blasuriya 1995,
Marga 1998).
Ker je v državi vse več prebivalcev, ki se
nikoli ne poročijo, starejši moški in ženske
najrajši sobivajo s sorodniki. Ker na stopnjo
nikoli poročenih vpliva spolna neenakost, se
v starosti k sorodnikom – pogosto mlajšim ali
7

K velikemu številu vdov prispevajo trije glavni dejavniki;
to, da so žene razmeroma mlajše kot možje, daljša
pričakovana življenjska doba pri ženskah in večja pogostost ponovnih porok med moškimi (Silva1994)
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se bo skoraj podvojilo število starih žensk
v kategoriji najstarejših starih (OZN 2002).
Čeprav je na Šrilanki v mlajših starostnih kategorijah več neporočenih moških kot žensk,
med samskimi starimi očitno prevladujejo
ženske (Silva 1994).
Zdravstveno stanje starih žensk je dokaj
dobro zaradi shem brezplačnega zdravstvenega
varstva in posebej urejenega varstva zdravja
mater, ki so jih več desetletij ohranjale zaporedne šrilanške vlade. Kljub razlikam med
ruralnim in urbanim področjem v številnih
socialnih kazalcih5 je na ruralnem področju 49
%, na urbanem pa 51 % starih žensk v odličnem zdravstvenem stanju, moških pa le 13,6
% na ruralnem in 12,9 % na urbanem področju
(Nugegoda, Balasuriya 1995)6.
Prezgodnje smrti, povezane z etničnim
konfliktom v zadnjih treh desetletjih, naraščajočim političnim nasiljem in višjo bolezensko
stopnjo, so obrnile vzorce umrljivosti, ki so
prevladovali v državi v prvih desetletjih 20.
stoletja v prid daljši življenjski dobi žensk v
primerjavi z moškimi. Nenehen upad stopnje
umrljivosti žensk in povečanje stopnje umrljivosti moških sta vidna vse od leta 1965 naprej,
čeprav je stopnja umrljivosti obeh spolov zelo
upadla v prvih desetletjih 20. stoletja zaradi
tedanjega nadzora nad širjenjem epidemij,
zlasti malarije (Census and Statistics 2005).
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starejšim sorojencem in nečakom in nečakinjam – zateče več žensk kot moških. Enako
ravnajo poročeni pari brez otrok. Pogosto s
sorodniki sobivajo tudi vdove, ki jih je na
Šrilanki veliko. Drugi glavni vzroki za tako
ureditev so stalno ali začasno migriranje otrok,
to, da otroci ne skrbijo za ostarele starše, in to,
da si dom staršev delijo s sorojenci.
V redkih primerih je druga možnost za ureditev življenja starih ta, da živijo pri prijateljih
ali včasih pri sosedih. Močne sosedske vezi,
ki na Šrilanki sicer hitro zginevajo, še vedno
zagotavljajo nekaj utehe starim, čeprav pogosto začasno ali v nujnih primerih. Nekateri
stari poiščejo in dobijo pomoč pri dolgoletnih
prijateljih, na primer, ko njihovi otroci začasno
migrirajo.
Končna postaja za nekatere stare so lahko
verski centri. Stari ljudje, tako ženske in moški,
živijo v centrih ob svetiščih ali cerkvah, kjer
opravljajo manjša dela za organizacijo; toda
take priložnosti so bolj dostopne moškim kot
ženskam.
Kadar ni drugih možnosti, preostane
ustanova za stare. Šrilanka ima precej dolgo
zgodovino institucionalne skrbi za stare; prvi
dom za stare v državi je bil ustanovljen leta
1837. Ustanovljen je bil kot dobrodelna dejavnost; v prvih letih delovanja ni bilo državnih
subvencij za ustanove za stare. Do leta 1992 je
bilo ustanovljenih 145 domov za stare, ki jih
vodijo prostovoljske organizacije (Sumanasekara 2004). Trenutno obstajajo tri kategorije
domov – tisti, ki jih subvencionira država,
tisti, ki povsem temeljijo na dobrodelnosti, in
plačljivi domovi za stare.
Dnevni centri za stare so še naprej bolje
sprejeti v urbanih srednjih in višjih slojih,
vendar koncept še ni povsem do konca razvit
in dnevnih centrov ni dovolj, da bi vzdrževali
sprejemljivo kakovost. Vendar je šrilanška
vlada sprejela odgovornost do starih s parlamentarnim zakonom o varstvu pravic starih
št. 9 iz leta 2000, kar je velik korak naprej
k socialnemu varstvu naraščajočega števila
starih (Sumanasekara 2004).

Trendi v institucionalizaciji
Danes vse več žensk išče institucionalno
pomoč zaradi daljše življenjske dobe. Opazne
so spolne neenakosti v procesu institucionalizacije, tako kar zadeva dejavnike, ki pripeljejo
do institucionalizacije, kot kar zadeva njene
vzorce. Med številnimi ureditvami življenja
starih, tako moških kot žensk, je institucionalizacija najmanj zaželena, vendar jo vse
pogosteje uporabijo tako stari kot svojci, kadar
ni druge rešitve (in te pogosto ni), včasih pa
tudi kot enostavnejšo rešitev. K vse pogostejši
institucionalizaciji danes prispevajo številni
dejavniki in njihove kombinacije. Pri tem ni v
vseh primerih doseženo soglasje stare osebe,
v nekaterih pa stara oseba sama sprejme odločitev o institucionalizaciji.
Eden izmed razlogov za prostovoljno institucionalizacijo med starimi sta njihova potreba
po neodvisnem življenju in nepripravljenost,
da bi postali breme za otroke ali družino.
Čeprav institucionalizacija ni prijeten način
preživljanja zadnjih let življenja, se nekaterim
zdi najmanj obvezujoča oblika življenja, kjer
lahko živijo razmeroma svobodno in bolj versko usmerjeno življenje. V prostovoljni institucionalizaciji lahko opazimo razliko med ruralnimi in urbanimi področji in med spoloma.
Ruralnim populacijam v manj razvitem svetu
in veliki večini žensk tako v ruralnem kot v
urbanem sektorju je skupno to, da v socialnem
oz. ekonomskem pogledu prispevajo k družini,
dokler so fizično zmožne, kar so vse dlje (Cliggett 2005). Kot sem že omenila, so ženske v
vsakdanjih dejavnostih manj odvisne od drugih
kot moški. Prostovoljno institucionalizacijo
lahko imamo torej za težnjo, ki prevladuje
med moškimi; ti svojo pokojnino prenesejo v
zasebno upravljane in boljše domove za stare.
Neredko se stari moški in ženske prostovoljno
odločijo, da bodo šli v dom, bodisi v državno
ali dobrodelno ustanovo, pogosto pa se to zgodi
tudi mimo njihove volje.
Druga pomembna spremenljivka, ki določa
institucionalizacijo, je ekonomska negotovost
starih. Starost je ena izmed determinant dohodkovne neenakosti na Šrilanki. Dohodkovna neenakost je veliko višja med starimi in
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Približno polovica prebivalcev Šrilanke je zaposlenih v
zasebnem sektorju in jih ne ščiti noben starostni finančni varnostni sistem (Sandarathne 2004) z izjemo shem,
ki so jih leta 1987 vpeljali za kmete in 1991 za ribiče,
vendar so te sheme očitno pomanjkljive (Amarabandu
2004).

tega, da se stari osebi zdravje hitro poslabša.
Nujno je, da se v šrilanškem kontekstu začnemo posvečati vprašanju neustrezne zdravniške
oskrbe starih.
V številnih razvitih državah in državah v
razvoju je glavni oskrbovalec starih družina.
Zaradi stopenj rodnosti in umrljivosti v preteklosti je bilo na svetu manj starih ljudi, ki so
bili neodvisni, dokler niso postali fizično ali
psihično nezmožni, zanje pa je lahko skrbelo
več mladih, ki so jim zagotavljali primerno
oskrbo (Velkoff, Lawson 1998). Stanje še
poslabšujejo demografski trendi sprememb
v družinski strukturi (iz razširjene družine v
jedrno družino), ki povečujejo pogostost institucionalizacije. Kljub temu ženske v starosti
več prispevajo k preživetju družine nasploh
kot moški v isti starostni kohorti; 61 % žensk
in le 6,1 % moških, starih več kot šestdeset
let, prispeva k gospodinjskemu delu. Tako so
ženske bolj dragocene za družine in te odlagajo
institucionalizacijo starih žensk dlje, kakor to
velja za moške (Census and Statistics 2001).
Pomemben vzrok za nedavno povečanje
institucionalizacije so tudi neorganiziranost
družine in vse večji pritiski nanjo. Stopnja ločitev v državi se ni zelo povečala (Census and
Statistics 2007 a), a težave današnje družine
so posledica nezakonitih ločitev, vdovstva,
migracije enega izmed zakoncev zaradi iskanja
zaposlitve in vojna v državi. Zaradi notranje
(ruralno-urbane) migracije so ostareli starši
pogosto zapuščeni, ker nočejo spremljati otrok
na nov kraj bivanja. Do osamljenosti ostarelih
članov družine pride tudi zaradi zunanje migracije, ki je bodisi rešitev posameznikov pred
vse bolj perečimi vojnimi razmerami bodisi
posledica težav zaradi brezposelnosti in iskanja boljših razmer v razvitih državah. Stari so
vse bolj osamljeni tudi zaradi večje prostorske
oddaljenosti od svojcev. Težave se še povečujejo zaradi vojne in spopadov, pri katerih je
staro prebivalstvo bolj ranljivo, med kohortami
mladih pa je vse več hendikepiranosti, ki jim
bo povzročala težave v starosti.
Tudi vse večje zaposlovanje žensk otežuje
situacijo starega prebivalstva. Čeprav je povečano zaposlovanje žensk pokazatelj razvoja
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 ladimi v urbanem sektorju kot v ruralnem,
m
ker v ruralnem sektorju mlajši stari pogosto še
naprej delajo za plačilo (Karunarathne 2000).
Čeprav Šrilanka pokojninsko ni ustrezno
pokrita, je revščina med starimi v državi pod
nacionalnim povprečjem zaradi visoke ravni
sobivanja. Vendar pa prostorska razsežnost
pokritosti s pokojninami kaže, da je pomanjkanje ustreznega dohodka za preživetje bolj
pogosto v ruralnem in plantažnem sektorju,
kjer večina nima pokojnin, kot v urbanem
sektorju. Vrh tega večina žensk (70 %) nima
starostnih pokojnin, so pa številčneje zastopane
med starimi (Gaminirathne 2004).
Probleme, ki so povezani s pomanjkanjem
sistemov socialne varnosti za stare, poudarjajo
številne študije (Rodrigo 2000, Siddisena 2005,
Sandarathne 2004, Amarabandu 2004). Pri
načrtovanju socialne politike v državi doslej
nismo ustrezno upoštevali povečane stopnje
staranja in povečane ravni starostne ekonomske odvisnosti. Velika večina prebivalstva ob
upokojitveni starosti ni deležna nobene oblike
socialne varnosti za starost niti shem zdravstvenega varstva, ki ga v starosti neogibno
potrebuje. Pokojninske sheme lahko uživa le
majhen del starih, ki so delali v službah, kjer
so si lahko zagotavili pokojnino, to je navadno
v državnem sektorju. Široki segmenti prebivalstva, ki delajo v zasebnem sektorju, v starosti
ne prejemajo nobene socialne ali finančne
podpore.8
Stari in njihovi svojci lahko imajo hude
težave, ker v starosti ni socialne varnosti in ker
imajo družine pogosto ekonomske probleme.
Zaradi zviševanja življenjskih stroškov družine
z ekonomskimi težavami težko skrbijo za stare
z zdravstvenimi težavami. Posledica tega je
lahko institucionalizacija ali pa to, da družina
starim ne zagotavlja primerne zdravstvene
oskrbe, temveč ima zdravstvene tegobe starih
za nekaj normalnega, kar lahko pripelje do
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države, prej najpomembnejše oskrbovalke
starih zdaj ne morejo več enako skrbeti zanje.
Zaradi spolno specifičnega gospodinjskega
dela so ženske preobremenjene, kar sproža
številne konflikte v družinah in povečuje institucionalizacijo starih.
V šrilanškem kontekstu povzroča težave tudi
vse daljša življenjska doba, saj je ne spremlja
nujno dobro zdravje, kot to velja za številne
razvite države. Starost je pogosto povezana z
boleznimi in hendikepi, kar prizadene vsakdanje samostojno življenje starih. (Hooker
1976). Starostnih zdravstvenih problemov,
zlasti žensk, v manj razvitih državah pogosto
ne zdravijo; ženske imajo tudi težji dostop do
zdravstvene oskrbe (PAHO 2008). Vendar pa
kljub tej splošni sliki šrilanške ženske uživajo
boljše zdravstvene storitve v primerjavi z moškimi zaradi visoke ravni prednatalnega in postnatalnega varstva, ki je zagotovljeno po vsej
državi, kar pomembno vpliva na zdravstveno
stanje žensk na Šrilanki (Perera 1994, Nugegoda, Balasuriya 1995).9 Vendar se s procesom
staranja ta vzorec navadno obrne, ko ženske
postanejo primarne oskrbovalke preostale družine, zanemarijo lastne zdravstvene težave in
dajo prednost svojim zakoncem, otrokom, celo
vnukom. Tako njihove bolezni, ki bi jih lahko
preprečili in ozdravili, ostanejo nediagnosticirane. Zaradi sprememb v življenjskih slogih in
prehranjevalnih navadah se očitno spreminjajo
tudi vzroki za obolelost žensk. Glavni vzrok
obolelosti na starost so med moškimi kronične
bolezni, za katerimi pa vse pogosteje obolevajo
tudi ženske, zlasti ekonomske deprivilegirane
(WHO 2003).
Zdravstvene težave v starosti in posledična
hendikepiranost in potreba po intenzivni oskrbi
vse bolj postajajo razlogi za institucionalizacijo moških, niso pa glavni vzrok za institucionalizacijo žensk. Raven aktivnosti žensk navadno
ostane višja, ker nadaljujejo gospodinjske
dejavnosti. Tako zmožnost skrbeti zase postane
odločujoči dejavnik pri institucionalizaciji, to
9

Opozoriti moramo, da nikoli poročeni prebivalci, katerih
število narašča in ki v šrilanškem kontekstu navadno
nimajo otrok, nimajo enakega dostopa do zdravstvene
oskrbe.

pa pomeni, da so moški bolj pogosto institucionalizirani, ker so manj sposobni skrbeti zase.
Za ženske je skrbeti zase »normalno« zaradi
spolno specifične socializacije, ki prevladuje
v državi. Čeprav so moški ekonomsko manj
odvisni, so fizično zelo odvisni in so zato
pogosteje institucionalizirani.
Glavni razlog institucionalizacije moških je
ovdovelost, medtem ko za ženske to ni glavni
razlog, saj ob smrti zakonca ostanejo v pomoč
družini in ji zagotavljajo številne storitve, denimo skrb za dom in vnuke. Čeprav »očetovski
figuri« izkazujejo enako ali večje spoštovanje
kot materi, so lahko starejše ženske, matere,
stare matere, tete, stare tete in celo tašče rešiteljice za zaposlene ženske, ker varujejo njihove
otroke, skrbijo za gospodinjska dela v njihovi
odsotnosti in so jim v oporo pri vsakdanjih gospodinjskih opravilih; to je značilno za številne
južnoazijske družbe (Lamb 2000). Vendar pa ta
podoba ni enaka za stare ženske, ki postanejo
fizično hendikepirane. Na eni strani lahko
institucionalizacijo torej povzročijo starostne
težave kot izguba moči, izguba ljubljene osebe,
odtujeni odnosi zaradi prenapornega življenjskega sloga mlajših družinskih članov in tudi
prepad med generacijami, zaradi katerega se
starejši moški in ženske počutijo nezaželene;
na drugi strani pa lahko do institucionalizacije
pripelje to, da družine ne zmorejo več skrbeti
za svoje stare. Vendar pa zaradi vzorcev umrljivosti, zaradi katerih se povečuje število vdov,
in kulturne norme, ki moškim preprečujejo, da
bi fizično skrbeli za ženske, za ostarele moške pogosto skrbijo njihove žene, medtem ko
ostarele ženske niso deležne analogne pomoči
(Velkoff, Lawson 1998). Ženske brez lastnih
otrok oz. lastnih hčera se bolj verjetno znajdejo
med institucionaliziranimi.
K problemu prispeva tudi spreminjajoč se
življenjski slog mladih. Vse večje ekonomske zahteve vzamejo ljudem veliko časa za
ekonomske dejavnosti, zato ga lahko manj
preživijo doma. Na drugi strani pa številni
mladi, ki pripadajo tako imenovani »sendvič
generaciji«, nosijo breme vzgoje in skrbi za
lastne otroke in za ostarele starše. (Velkoff,
Lawson 1998). Problem še poslabšajo pozne
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Predlogi socialne politike
Leta 1991 so v Združenih narodih sprejeli
načela Združenih narodov o starih (United Nations Principles for Older Persons) z namenom

dviganja ozaveščenosti, ki je potrebno, da bi
spodbudili socialno varnost starih. V načelih
je obravnavanih pet glavnih področij: neodvisnost, participacija, skrb, samoizpolnitev in
dostojanstvo. Šrilanka si bo morala kot država
v razvoju s hitro starajočim se prebivalstvom
močno prizadevati, če bo hotela doseči te
cilje. Ena najtežjih nalog je ta, da odgovorno
poskrbi za prevladujoče spolne neenakosti
med starimi. Kot sem pokazala zgoraj, lahko
razlike v spolnih vlogah starim (tako moškim
kot ženskam) bodisi koristijo bodisi jih ovirajo,
kar kaže na kompleksnost vprašanja in na to,
kako pomembno je, da pri oblikovanju politik
priznamo in obravnavamo spolne posebnosti
(Knodel, Ofstedal 2003).
Po napovedih Združenih narodov se bo delež
starostnikov po spolu v naslednjih desetletjih po
vsem svetu povečeval zaradi daljše pričakovane
življenjske dobe moških, čeprav bo ta trend
bolj očiten v razvitih kot pa v razvijajočih se
regijah (OZN 2002)10. Ker so socialno-ekonomski pokazatelji v državi vse višji in je v
skrbi za zdravje vse manj spolnih neenakosti11,
Šrilanka sledi podobnim trendom podaljševanja
življenjske dobe moških. Vendar pa se lahko
zaradi družbeno-kulturnih razmer na Šrilanki
odgovornost družine do starih še zmanjša, kar
povečuje ranljivost starih moških in žensk.
Kljub temu, da so moški v starosti ekonomsko
razmeroma precej neodvisni, to, da so fizično
odvisni od žensk, močno vpliva na njihovo ranljivost v starosti in spodkopava velik prispevek
ekonomsko odvisnih žensk k družini.
Trenutni demografski scenarij zahteva, da
posvetimo resno pozornost naraščajočemu
številu starih žensk, ki ne prejemajo ustrezne
10

V določenih državah v razvoju, denimo v Pakistanu,
Katarju in Združenih arabskih emiratih je med starimi
več moških, v državah, kjer je starega prebivalstva več,
denimo v Koreji, Argentini in Urugvaju, je med starimi
več žensk; v večini držav v razvoju pa ženske sestavljajo
večji delež starega prebivalstva (OZN 2002: 27).

11

Ker je zdravstveni sektor vse bolj privatiziran, na zdravstveni status moških in žensk vse bolj vpliva razredni
dejavnik, ki je močnejši kot vpliv spolne neenakosti.
Kljub temu pa lahko tudi kulturne vrednote, ki dajejo
prednost moškim, negativno vplivajo na zdravstveno
stanje starih žensk.

Sk r b za s t are n a Šri l an k i

poroke in pozno rojstvo otrok, ker morajo zato
starši skrbeti za otroke še v času, ko morajo
številni skrbeti tudi že za svoje ostarele starše.
Tako v gospodinjstvu nastanejo hude težave,
ki pripeljejo do institucionalizacije starih. Prav
tako problem slabšata naraščajoči individualizem in spreminjajoč se odnos do starih. V
gospodarstvu, ki temelji zgolj na denarju, se
povečuje individualizem, ki je zožil koncept
družine, tako da je namesto razširjene družine iz preteklosti v središče posameznikovega
zanimanja stopila jedrna družina. Čeprav v
šrilanškem kontekstu razširjena družina ni
povsem izginila, se zaradi hitrih družbenih
sprememb skrben in odgovoren odnos umika
bolj individualističnim usmeritvam, kar tudi
pelje do institucionalizacije starih.
K institucionalizaciji starih prispeva tudi
to, da ne poznamo pomena in težav starih. Na
Šrilanki vprašanju starih še vedno ne posvečamo ustrezne pozornosti, ozaveščenost o teh
vprašanjih je na nizki ravni. Na starost tradicionalno gledamo kot na dobo zdravstvenih težav
in ovir, ki človeka hendikepirajo. Namesto da
bi spodbujali moči in spretnosti, s katerimi si
star človek še lahko pomaga, starih iz strahu,
da bodo izpostavljeni različnim nesrečam,
padcem, poškodbam, napakam zaradi slabega
spomina in napredujoče demence, pogosto ne
spodbujamo k aktivni družbeni participaciji.
Tako stari ljudje postanejo manj aktivni in v
breme sebi in drugim, zaradi tega pa še hitreje
obnemorejo. Situacija je še toliko slabša, ker
nimamo dobrega geriatričnega socialnega
skrbstva, prostovoljnih aktivnosti ali skupnostne skrbi, zaradi česar se institucionalizacija
znova izkaže za edino možnost. Po drugi strani
pa institucionalizacija ne prispeva k izboljšanju
počutja starih, ker tudi tam nimamo strokovno
usposobljenih socialnih delavcev, temveč to
za stare postane zgolj zadnja postaja, kjer so
prepuščeni osamljenosti in čakanju na smrt.
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podpore družine. Pomanjkanje ustrezne eknomske podpore zvišuje ekonomsko participacijo
starih žensk, ki morajo delati za denar tudi po
upokojitveni starosti, zaradi česar so izpostavljene še večjemu izkoriščanju. O vplivu teh spolno
specifičnih trendov moramo skrbno razmisliti
in si prizadevati, da bi ustvarili sisteme pomoči
za naraščajoče število starih v državi.
Stari ljudje nedvomno ne bi bili problem, če
bi njihovo moč in zmožnost razumeli kot nekaj
pozitivnega. Naraščanje njihovega števila je
sicer treba vzeti kot zelo resen in vse bolj pereč
problem, vendar rešitev zanj nikakor ni institucionalizacija. Izkušnje institucionalizacije so
dokazano imele negativne učinke na stare in
so vplivale na poslabšanje njihovega življenja.
Znano je, da imajo stari več zaupanja vase in
delajo manj napak, če živijo v družinskem
okolju (Hooker 1976). Samostojnost oziroma
odvisnost starih sta odvisni od številnih zapletenih fizičnih, socialnih in psiholoških dejavnikov vsakdanjega življenja v starosti (Agich
2003); zato moramo, če želimo zagotoviti
starim polno življenje, ustvarjati take oblike
oskrbe, ki upoštevajo te dejavnike.
Kar zadeva vprašanje naraščajočega števila
starih na Šrilanki in tega, kako bi povečali
njihovo družbeno participacijo, jih sprejeli in
jim omogočili samospoštovanje, svobodo in
dostojanstvo, menim, da je treba:
• izboljšati sisteme finačne varnosti v starosti
• zagotoviti varovana stanovanja za stare
• spodbuditi prostovoljno delo za izboljšanje
medgeneracijskega sodelovanja in ponovno
vzpostavitvi hitro izginjajoče tradicionalne
vrednote v modernejšem kontekstu
• izboljšati standarde dnevne oskrbe starih, da
bodo bolj sprejemljivi
• povečati skupnostno odgovornost in podporo,
odpreti skupnostne centre in spodbujati programe za stare
• povečati udeležbo nevladnih organizacij na
področju skrbi za stare
• gledati na izboljšanje položaja starih kot na
pokazatelja razvoja
• oblikovati politike za skrb za stare, pri katerih
se upoštevata tako starost kot spol, da bi se
izognili spolni in starostni diskriminaciji

• poskrbeti za boljšo ozaveščenost o staranju in
z njim povezanimi socialnimi vprašanji
• ponovno premisliti o obvezni upokojitvi pri
šestdesetih letih in vključiti stare v formalne
in neformalne dejavnosti
• izboljšati zdravstveno nego, ki bo osredotočena na geriatrično zdravstveno oskrbo
• vpeljava in izboljšanje geriatričnega socialnega dela.
Avtorica se želi zahvaliti starim, tako moškim kot ženskam, in oskrbovalcem v izbranih
domovih za stare na Šrilanki, da so z mano
delili svoje neprecenljive izkušnje, ko sem
pripravljala pričujoči članek.
Prevedla Polona Mesec
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UVELJAVLJANJE NAČELA ENAKOPRAVNOSTI
ETNIČNOSTI IN SPOLOV v duševnem zdravju

Namen pričujočega članka je predstaviti
uveljavljanje načela enakosti spolov in etničnih in kulturnih manjšin (gender, ethnicity
and culture mainstreaming) v okviru projekta
duševnega zdravja »EMILIA«, ki poteka v
več državah Evropske unije. Članek obravnava
osnovna načela enakosti etničnih manjšin, kultur in spolov na področju duševnega zdravja,
analizira potek prvih dveh stopenj projekta in
predstavi izsledke. Prav tako zariše cilje, ki
so si jih zastavile sodelujoče organizacije, in
načine, kako jih doseči do zaključka projekta.
Gre za ključna vprašanja v praksi socialnega
dela na področju duševnega zdravja.

Osnovne informacije
o projektu
EMILIA je kratica za akcijski raziskovalni
projekt (šesti okvirni program), ki ga financira Evropska unija in pomeni »krepitev moči
uporabnikov storitev duševnega zdravja prek
integracije in ukrepov vseživljenjskega učenja«
(Empowerment of Mental Illness Service Users
Through Lifelong Learning Integration and
Action). Raziskuje uporabo vseživljenjskega
učenja kot sredstva za pospeševanje socialne
vključenosti ljudi z dolgotrajnimi duševnimi
stiskami v učnih organizacijah, kot so izobraževalne institucije in organizacije duševnega
zdravja, tako da uporabnikom duševnega zdravja
omogoča dostop do izobraževanja in odpira možnosti zaposlitve. Pri projektu sodeluje skupno
17 partnerjev iz 12 evropskih držav, začel se
je 1. septembra 2005 in bo trajal 54 mesecev.
Sodelujoče organizacije so iz držav severne,

južne, vzhodne in zahodne Evrope. Projekt
izvaja osem držav: Norveška, Poljska, Francija,
Danska, Anglija, Grčija, Španija in Bosna in
Hercegovina.1 Organizacije, izvajalke projekta,
dodatno podpirajo partnerji iz Velike Britanije,
Danske, Finske, Slovenije, Litve, Švedske in
Grčije.2 Večina partnerjev je organizacij, ki ponujajo storitve duševnega zdravja (psihiatrične
bolnišnice, nevladne organizacije, uporabniška
skupina), ostali partnerji prihajajo z univerz.

Socialna vključenost
in vseživljenjsko učenje
Projekt opredeljujejo trije ključni pojmi:
socialna izključenost in vključenost in vseživljenjsko učenje. Obstoječa literatura pokaže
različne interpretacije teh pojme. Opredelitve,
ki jih navajamo v nadaljevanju, izhajajo iz listin
evropske socialne politike in so bistvene za uporabo ciljev in usmeritev projekta EMILIA.
1

Nordland Hospital, Bodø (Norveška), Institute of
Psychiatry and Neurology, Varšava, Hospital Maison
Blanche, Parizu, Social– and Psychiatry Department,
okraj Storstrom (Danska), Middlesex University, London, Scientific Association for Regional Development
& Mental Health EPAPSY, Atene, Municipal Institute of
Medical Research Foundation, Barcelona, HealthNet
International, Sarajevo (v partnerstvu z uporabniškim
zduženjem Fenix iz Tuzle, Bosna in Hercegovina).

2

Middlesex University, London (koordinator projekta),
Kings College, University of London, Skylark Project
Consultants, London, Wealden Computing Services
(Velika Britanija), Psychiatric Services Department Education, okraj Aarhus (Danska), University of Tampere
(Finska), Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Vilnius University, Karolinska Institutet, Stockholm,
National and Capodestrian University of Athens.
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Socialna izključenost zavira posameznikove možnosti, da bi si poiskal dobro službo,
primerno stanovanje, ustrezno zdravstveno
oskrbo, kvalitetno izobraževanje, varne in
zanesljive življenjske razmere in obravnavo
v okviru pravnega in kazenskega sistema
(Emilia 2008). Zapleten problem socialne
izključenosti je težji za posameznike, ki pripadajo več različnim izključenim skupinam.
Podatki Evropske unije kažejo, da ljudje, ki
doživljajo hude in dolgotrajne duševne stiske,
sodijo med najrevnejše in najbolj socialno izključene evropske državljane tako po kriterijih
dolgotrajne brezposelnosti, nizkih dohodkov,
slabih pogojev dela, brezdomstva, slabega
zdravstvenega stanja in imigracije, kot tudi
glede na nizko izobrazbo in zgodnji izstop iz
sistema šolanja. Po Sayce (2001: 122) bi lahko dopolnili ta seznam še z dejavniki, kot so
pomanjkanje statusa, pomanjkanje možnosti,
da si posameznik ustvari družino, ozke ali neobstoječe socialne mreže, rasne in druge oblike
diskriminacije, ponavljajoče se zavrnitve in posledično izguba upanja in pričakovanj. Ljudje,
ki imajo težave z duševnim zdravjem so bili v
večini držav Evropske unije doslej deležni šibke solidarnosti tako v formalnem kot v neformalnem smislu, zlasti zaradi nelagodja, ki ga
zbuja duševno zdravje v očeh laične javnosti.
Socialno vključenost – ki je, upajmo, nasprotje
od socialne izključenosti – lahko opredelimo
kot progresivno izboljšanje pravic, ki omogočajo dostop do družbenega in ekonomskega
sveta, novih možnosti in ponovne pridobitve
statusa in hkrati zmanjšujejo učinek oviranosti.
Ključna vprašanja socialnega vključevanja
tako naslavljajo celo vrsto možnosti, denimo
podpora uporabnikom pri izobraževanju, delu,
vključevanju v družbene, kulturne in religiozne
skupine, sklepanje prijateljstev in partnerskih
odnosov, osnovanje družine in sodelovanje v
civilni družbi.
Socialna vključenost poteka vzajemno z
načeli okrevanja. Kot pravi psihologinja in
uporabnica Patricia Deegan (1997: 22):
[P]omembno je razumeti, da imamo opraviti
z okrevanjem, vendar ne le z okrevanjem po
duševni bolezni, temveč tudi z okrevanjem po

učinkih, ki jih povzroča oznaka duševne bolezni
[…] po procesu ponotranjanja stigme […], po
učinkih diskriminacije, revščine in drugorazrednega državljanstva […], brezposelnosti,
slabše zdravstvene oskrbe […].
Posameznikova pot okrevanja je torej tesno
povezana s socialno vključenostjo in procesom
krepitve moči.
Politiko vseživljenjskega učenja vodi prepričanje, da bi moral vsakdo imeti enak in odprt
dostop do najkakovostnejših možnosti učenja.
To zajema vse učne dejavnosti, s katerimi se
ukvarjamo na poti skozi življenje, da bi izboljšali svoje znanje, in vse tiste spretnosti in
sposobnosti, ki so povezane z osebnimi, civilno–družbenimi in zaposlitvenimi vidiki. Projekt
EMILIA izhaja iz prepričanja, da vseživljenjski
učni proces spodbuja in podpira okrevanje in
socialno vključevaje ljudi z dolgotrajno duševno
stisko. To zahteva korenito spremembo učnih
sistemov, da bi bile kvalitetne možnosti učenja
ves čas dostopne različnim profilom zaposlenih in uporabnikov v organizacijah duševnega
zdravja. To prav tako zahteva postopno vključevanje učnih okolij formalnega izobraževanja,
da bi jih naredili bolj dostopna in prožna. S
projektom želimo okrepiti moč uporabnikov
duševnega zdravja in spodbuditi organizacije
duševnega zdravja in izobraževalne institucije,
da bi kar najbolj pospešile vključevanje uporabnikov v usposabljanja in izvajale nove in inovativne storitve. Tako bi uporabnikom utrli nove
poti zaposlovanja. Omogočamo akreditirano
usposabljanje, da bi razvijali sposobnosti uporabnikov storitev na področju raziskovanja, revizij in ocenjevanja, izobraževanja, usposabljanja
in izvajanja storitev (med tematskimi moduli
so preprečevanje ponovitev oz. poslabšanja
bolezni, okrevanje, podporne socialne mreže,
uporabniško vodstvo, uporabniško raziskovanje,
preprečevanje samomorov, dvojne diagnoze,
vodenje primera, ki temelji na krepitvi moči,
krizna intervencija, delo z družinami, obvladovanje stresa na delovnem mestu).
Upamo, da bodo uporabniki duševnega
zdravja zaradi uvajanja vseživljenjskega učenja
pridobili potrebno znanje in spretnosti za vstop
na trg delovne sile.
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Eden od ključnih ciljev projekta EMILIA je
izboljšanje integracije načela enakosti spolov
in etničnih manjšin v sodelujočih organizacijah, saj neobčutljivost do teh vprašanj prinaša dodatno oviro socialnemu vključevanju.
Diskriminacija na podlagi spola in etnične
pripadnosti je nepretrgan proces pri skrbi za
duševno zdravje. Številne evropske in nacionalne listine razkrivajo značilnosti specifičnih
diskriminacij in navajajo priporočila, kako naj
se jim postavimo po robu. Na začetku smo
pripravili obsežno poročilo o antidiskriminacijskih politikah in akcijah Evropske unije, da
bi sodelujočim organizacijam omogočili splošen pregled nad situacijo (Evans Grace, Oris
politik Evropske unije na področju enakosti in
duševnega zdravja, Emilia 2008). Integracija
enakosti se ukvarja z uresničevanjem načela
enakih možnosti, politik, strategij in praks pri
vsakdanjem delu v organizacijah duševnega
zdravja in podobnih storitvah. Obsega dolgotrajno strategijo oblikovanja politik vsakdanjega življenja uporabnikov in zaposlenih ter
spreminja organizacijsko kulturo in strukturo
služb duševnega zdravja.

Problematika spolov
v duševnem zdravju
Številne študije kažejo, da družbeno konstruirane razlike med ženskami in moškimi,
ki zadevajo družbene vloge, status in moč,
prispevajo k pojavu specifičnih težav z duševnim zdravjem, k različnim izrazom stisk
pri ženskah in moških, in posledično sprožajo
tudi različne odzive služb duševnega zdravja.
Nismo se hoteli osredotočiti na potrebe zgolj
enega spola in pri tem zanemariti drugega,
temveč smo želeli zagotoviti enakost pri izvajanju storitev za vse. Zato smo se poskusili
osredotočiti tako na ženske kot na moške, čeprav se zavedamo, da spolna neenakost obstaja.
Spol ima prav toliko opraviti z ženskami kot z
moškimi, vendar smo svoje delo na področju
uveljavljanja načela enakosti spolov zastavili

na prepričanju, da igrajo službe duševnega
zdravja pomembno vlogo pri odpravljanju
diskriminacije žensk.
Znano je, da ženske doživljajo sistematično in zakoreninjeno diskriminacijo, ki se
reproducira in kaže pri dostopanju žensk in
moških do služb, denarnih sredstev in moči.
Moški imajo pogosto prednost na področju
gospodarstva, politike, izobraževanja, zdravstva in zdravstvene oskrbe (Recktenwald
2008). Spolna neenakost pogosto vodi k sistematičnemu razvrednotenju in zanemarjanju
duševnega zdravja žensk. To lahko pripelje
do tega, da zanemarimo specifična področja
duševnega zdravja žensk. Te trditve temeljijo
na številnih raziskavah o duševnem zdravju
žensk in moških. Slovenski primer raziskave
o duševnem zdravju žensk predstavlja terenska
raziskava, ki so jo opravile Zaviršek, Urek in
drugi na ženskem oddelku psihiatrične bolnišnice Ljubljana – Polje v letih 1992 in 1993
(Zaviršek 1994).
Študije, opravljene na vzorcu splošne populacije, pokažejo, da se najbolj opazne razlike
med spoloma pojavijo pri specifičnih blažjih
duševnih stiskah, kot so tesnoba, depresija,
motnje hranjenja, ki so značilne za ženske,
medtem ko so denimo uživanje drog in samomori bolj značilni za moške. Zdravniki lahko
zaradi stereotipnih predstav in osebnih izkušenj, povezanih s spoli, pogosteje diagnosticirajo depresivnost pri ženskah in jim pogosteje
predpisujejo psihotropna zdravila. Stereotipna
stališča do spola lahko povzročijo tudi pomanjkljivo diagnosticiranje težav v duševnem
zdravju moških (številne študije so pokazale,
da pri moških z enakimi simptomi, kot jih
imajo ženske, depresija pogosto ni prepoznana). Duševno zdravje je povezano z različnimi
dejavniki tveganja in varovalnimi dejavniki. Ti
obsegajo socio–ekonomske (revščina, brezposelnost, pogoji zaposlovanja, delo v družini),
fiziološke (telesna bolezen, »somatizacija«
stiske) in psihološke dejavnike (izguba, socialna izolacija). Ženske so zaradi ekonomskih
neenakosti med spoloma in pogostejše vloge
skrbnic za otroke in ostarele ali bolne člane
družine bolj nagnjene k revščini. Znano je, da
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dve tretjini odraslih, ki živijo v najrevnejših
gospodinjstvih, sestavljajo ženske; podoben
je odstotek žensk med odraslimi, ki so odvisni
od socialne podpore. Včasih je revščina povezana tudi s statusom samohranilstva in slabšo
mobilnostjo (ženske so pogosteje odvisne od
javnih prevoznih sredstev kot moški). Obstajajo pa tudi varovalni dejavniki za ženske, ki
se kažejo v tem, da imajo ženske bolje razvite
socialne mreže kot moški. Socialne mreže in
zaupni odnosi lahko ublažijo socialno izolacijo
in na splošno varujejo duševno zdravje. Razvezani ali ovdoveli moški zaradi pomanjkanja
bližnjih odnosov včasih trpijo bolj kot ženske
(Department of Health 2002: 12). Podobne
študije, opravljene v industrializiranih državah,
pokažejo, da se ženske v življenju pogosteje
priučijo spretnosti za samostojno vzdrževanje
gospodinjstva kot moški in si priskrbijo širšo
socialno mrežo, ki jim omogoči samostojno
življenje (WHO 2002). Toda statistični podatki
pokažejo, da so ženske še vedno bolj ogrožene zaradi ponavljajoče se izkušnje nasilja in
zlorabe. To velja tako za obdobje otroštva kot
odraslosti. Obstaja precej raziskav, ki izkušnjo
spolne zlorabe v otroštvu in nasilja v družini
povezujejo z dolgotrajno duševno stisko, prav
tako pa tudi s fizičnimi težavami in težavami v
spolnosti. Nasilje nad ženskami, ki ga povzročajo njihovi intimni partnerji ali neznanci, je
gotovo najbolj prevladujoč in najbolj značilen
spolno opredeljen izvir depresije pri ženskah.
Po drugi strani pa je moška družbena vloga
delno opredeljena tudi s pričakovanji, da bodo
moški močni in dominantni in da bodo znali
obvladovati svoja čustva, zaradi česar redkeje
prijavljajo zlorabe in poiščejo pomoč. Zato bi
morale organizacije duševnega zdravja nameniti več pozornosti tudi zlorabi in nasilju nad
moškimi. Vendar pa ne glede na spol velja, da v
primeru, ko pomembni drugi (družinski člani,
zaupni prijatelji, službe) ne prepoznajo zlorabe, to praviloma stopnjuje občutke nemoči pri
žrtvah in poglablja njihovo stisko.
Da bi omogočili spolno občutljivost storitev,
je v nekaterih primerih smiselno zagotoviti
prostore ali storitve, namenjene posameznemu spolu. Razlogi za uvedbo prostorov, ki so

namenjeni samo ženskam, so na primer tile:
želja žensk, da bi imele tako možnost izbire,
specifične spolno, kulturno ali religiozno opredeljene potrebe in potreba po varnem okolju, ki
je zlasti pomembna za ženske z izkušnjo nasilja
ali zlorabe (Department of Health 2002: 10).

Kultura in etničnost
kot dejavnika tveganja
Podobno velja, da so težave z dostopnostjo
storitev duševnega zdravja in pogosto samoumevna kulturna (ne)občutljivost v organizacijah duševnega zdravja pomemben potencialni
vir neenakosti pri delu z različnimi etničnimi
in kulturnimi skupinami po Evropi, kar lahko
vpliva na kvaliteto in izid obravnave. Tema
svetovnega dneva duševnega zdravja v letu
2007 »Duševno zdravje v spreminjajočem se
svetu: Vpliv kulture in raznolikosti« je usmerila
pozornost k temu, da potreba po ugotavljanju,
kako kultura vpliva na problematiko duševnega zdravja, v zadnjem desetletju v mnogih
državah Evrope postaja čedalje pomembnejša,
zlasti zaradi hitrih migracij in multikulturne
delovne sile. Dosedanje izkušnje v Veliki Britaniji pokažejo, da imajo ljudje iz črnskih in
drugih manjšinskih etničnih skupnosti in novi
prosilci za azil pogosto negativne izkušnje z
uporabo storitev duševnega zdravja (Sathyamoorthy et al. 2001, Thomas et al. 2006). To
lahko pojasnimo s številnimi dejavniki, kot
so revščina, socialna izključenost in rasizem.
Toda negativne izkušnje izvirajo tudi iz tega,
da običajne službe duševnega zdravja pogosto
ne razumejo potreb manjšinskih etničnih skupnosti in nanje ne znajo ustrezno odgovoriti.
Merjenje etnične in kulturne občutljivosti je
torej pomembno za zagotavljanje kvalitetnih
storitev. Pri spremljanju kulturne občutljivosti,
ki jo je leta 2001 opravil center za duševno
zdravje v Sainsburyju, je 34 % uporabnikov
storitev iz mestnih četrti City in Hackney izrazilo prepričanje, da bi bili njihova obravnava in
diagnoza drugačni, če bi z njimi delalo osebje,
ki bi razumelo njihove izkušnje pripadnikov
manjšinske etnične skupnosti. Več kot polovica vprašanih je menila, da so duhovna in
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Cilji in proces uveljavljanja
načela enakosti
Merjenje etnične in kulturne občutljivosti
in spolne neenakosti je torej pomembno, da
bi zagotovili izboljšanje enakosti in kvalitetne
storitve. Poglavitni cilji uveljavljanja načela
enakosti v okviru projekta Emilia so:
• zmanjšati spolne in etnične neenakosti v organizacijah, ki izvajajo projekt
• povečati občutljivost sodelujočih organizacij
za osrednja vprašanja socialne vključenosti,
kot sta spol in etničnost
• zagotoviti, da vsaka organizacija med zaposlenimi in uporabniki storitev zbere primerljive
podatke o enakosti in neenakosti na področjih
etničnosti in spolov
• usposobiti vse sodelujoče organizacije, da
oblikujejo z empiričnimi izsledki podkrepljen
akcijski načrt, ki bo praktičen in izvedljiv,
usmerjen k povečanju občutljivosti za vprašanja etničnosti/kulture in spolov in bo temeljil
na zanesljivih informacijah

• zagotoviti, da ženske, moški in pripadniki
etničnih manjšin dobijo take storitve duševnega zdravja, ki bodo ustrezale njihovim
potrebam.
V prvi fazi smo razvili instrumente za spremljanje občutljivosti. V prvem letu izvajanja
projekta smo pripravili pilotski vprašalnik
za osebje, ga preskusili v dveh izvajalskih
organizacijah (eni iz zahodne in drugi iz
vzhodne Evrope) in nato ponovno oblikovali
instrumente spremljanja občutljivosti. Na pilotski stopnji izvajanja projekta smo obravnavali
samo vprašalnike, ki so jih izpolnili zaposleni,
saj so uporabnike v organizacijah vključili pozneje. Na prvi stopnji smo zbrali tudi osnovne
informacije o problematiki spola, etničnosti in
kulture v vseh sodelujočih organizacijah, ki
smo jih pridobili neposredno od raziskovalk
in raziskovalcev. Poleg tega smo pripravili podrobno poročilo o evropskih smernicah glede
vprašanj spola, etničnosti in kulture. V prvi
polovici drugega leta izvajanja projekta so tudi
vse ostale organizacije izpolnile vprašalnik o
spremljanju etnične oz. kulturne in spolne občutljivosti. Nato je vsaka organizacija pripravila svoj akcijski načrt z zastavljenimi cilji, ki naj
bi jih dosegle v naslednjih dveh letih. Zaradi
zamude pri vključevanju uporabnikov bodo
ti podobne vprašalnike izpolnjevali pozneje.
Nekaj organizacij je te podatke že pridobilo in
ustrezno dopolnilo svoje akcijske načrte.
Za tak proces smo se odločili zato, da bi
presegli zgolj faktične podatke in predvsem
razumeli, kako si vprašanja enakosti spolov in
etničnosti predstavljajo zaposleni in uporabniki
ter kako nanje odgovarjajo.

Osnovne informacije v
sodelujočih organizacijah
Na začetku smo prosili raziskovalke in
raziskovalce za nekaj temeljnih informacij
o problematiki spola, etničnosti in kulture v
njihovih organizacijah in lokalnih skupnostih.
Podatki so zajemali demografsko strukturo in
poklicne kvalifikacije zaposlenih, značilnosti
geografskega področja, ki ga pokriva služba,
in obstoječe antidiskriminacijske politike
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religiozna vprašanja zanje pomembna. Med
njimi je bilo več kot polovica takih, ki o teh
vprašanjih niso mogli govoriti z osebjem,
zlasti zaradi bojazni, da bodo njihova prepričanja obravnavali kot psihiatrične simptome
(Sathyamoorthy et al. 2001). Mnoge študije v
preteklosti so pokazale, da je mogoče med pripadniki etničnih manjšin zaznati več duševnih
stisk in da premalo uporabljajo psihiatrične
storitve. Podrobnejša analiza je razkrila, da to
ne velja za vse etnične manjšine, temveč le za
nekatere, in da razlike med njimi niso povezane
z rasno pripadnostjo ali barvo kože. Revnejši
pripadniki etničnih manjšin imajo pogosteje
težave z duševnim zdravjem kot tisti, ki niso
revni (Kessler 1995, Meltzer et al. 2004, Nazaroo 1997).
Velja omeniti, da ženske in moški različnih
etničnih pripadnosti niso homogena skupina.
Oznaki, ki lahko spodbudita druge neenakosti,
sta na primer prizadetost in spolna usmerjenost. Pri razvijanju instrumentov za spremljanje občutljivosti smo upoštevali tudi potrebe
teh dveh podskupin.
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s odelujočih organizacij. Na podlagi zbranih
podatkov smo pripravili prva priporočila za
razvijanje občutljivosti do teh vprašanj in podali
nekaj smernic za pripravo akcijskih načrtov.
Med zaposlenimi je v povprečju več žensk
kot moških. Največja skupina zaposlenih v vseh
organizacijah so medicinske sestre. Pri nadaljnjem usposabljanju na področju občutljivosti
za spol, etničnost in kulturo jih bomo morali
upoštevati kot ciljno skupino, saj so najpogosteje v neposrednem stiku z uporabniki. V eni
od udeleženih držav so tretja največja skupina
zaposlenih v neposrednem stiku z uporabniki
zaposleni v sprejemnih pisarnah. Ta skupina
je deležna manj usposabljanja v primerjavi z
drugimi zaposlenimi.
V večini organizacij osebje pripada izključno ali skoraj izključno večinski etnični
skupini. Pri zaposlovanju novega osebja smo
tako priporočili večjo etnično in kulturno
občutljivost.
Organizacije so navedle raznovrstne podatke glede starosti, socio–ekonomske deprivacije, prizadetosti, etničnosti in spola na
geografskem področju, ki ga pokriva njihova
služba, denimo visok odstotek enostarševskih
družin, izključenost, imigracija, uporaba drog,
HIV/AIDS, revščina, velika skupina prebivalcev s starostjo nad 65 let, nizek bruto domači
proizvod in visoka stopnja brezposelnosti.
Polovica sodelujočih organizacij nima nobene posebne antidiskriminacijske politike.
V treh organizacijah obstoječe napisane antidiskriminacijske politike zadevajo vprašanja,
povezana s spolom, etničnostjo in kulturo, v
eni pa splošne pravice hospitaliziranih pacientov. V treh od štirih organizacij, ki se jasno
opredeljujejo do teh vprašanj, so zaposleni
dobro seznanjeni z napisanimi smernicami.
Te organizacije uporabljajo različno učinkovite
mehanizme za zagotavljanje kvalitete, med
njimi tudi možnost pritožbe nadzornemu svetu
ali sindikatom, postopke evalvacije, poročanja
in nadzorovanega spremljanja vprašanj enakih možnosti na timskih sestankih. Nekatere
države morajo izboljšati dostop do storitev za
prizadete uporabnike, zlasti za tiste z intelektualnimi in senzornimi ovirami.

Inštrumenti spremljanja
spolne, etnične in kulturne
občutljivosti
V vprašalniku za spremljanje etnične občutljivosti, ki so ga izpolnili zaposleni, smo
člane osebja najprej povprašali o osnovnih
značilnostih tistih uporabnikov storitev, ki
pripadajo etničnim manjšinam, denimo, koliko jih je v primerjavi z drugimi uporabniki,
katerim etničnim manjšinam pripadajo, ali so
pri delu z njimi naleteli na kakšne jezikovne
ovire itn. Naslednji niz vprašanj se je nanašal
na komunikacijo, denimo, kdo prevaja in ali so
na voljo pisne informacije v različnih jezikih.
Zanimalo nas je, ali imajo za delo z uporabniki
na voljo osebje različnih etničnih in kulturnih
pripadnosti. Naslednje področje vprašalnika
je zajemalo poznavanje antidiskriminacijskih
načel in opredeljevanje do vprašanj, ki so
povezana z etnično in kulturno problematiko
(vprašanja so se nanašala na morebitne interne
smernice, ki zavezujejo k antidiskriminacijski
naravnanosti, in na etnični in kulturni profil
zaposlenih glede na prevladujočo populacijo na geografskem področju, ki ga pokriva
služba). V nadaljevanju smo spraševali, ali
imajo uporabniki, ki so pripadniki različnih
etničnih in kulturnih skupin, na voljo tisto
vrsto hrane, ki jo poznajo in ustreza njihovim
prepričanjem ali religioznim zahtevam ter ali
imajo dostop do duhovne oskrbe. V naslednjem nizu vprašanj so nas zanimali konkretni
primeri diskriminacije, ali so zaposleni že bili
deležni kakšnega usposabljanja glede etničnih
in kulturnih vprašanj in kakšno usposabljanje
bi potrebovali v prihodnje.
O spolni občutljivosti služb smo zastavili
vprašanja, ki zahtevajo občutljivost pri vsakdanjem delu z uporabniki, kot so nasilje v družini,
spolne zlorabe, skrb za majhne otroke ali onemogle člane družine, samohranilstvo in motnje
hranjenja, prav tako pa smo zaposlene prosili,
naj naš seznam dopolnijo in s primeri navedejo,
kako se odzivajo na tovrstne situacije. Zaposlene smo vprašali, kaj predlagajo, da bi izboljšali
svoje storitve na področju nasilja (v družini,
osebja nad uporabniki, uporabnikov nad
drugimi uporabniki, spolnega nadlegovanja).
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Poglavitni izsledki
Poglavitna vprašanja, povezana z etničnostjo, s katerimi bi se morale po mnenju osebja
njihove organizacije ukvarjati v prihodnje, so
zadevala poznavanje kulture uporabnikov, ki so
pripadniki etničnih manjšin, učinkovito podajanje informacij in zagotavljanje prevajanja in
potrebe po večjem številu zaposlenih, ki pripadajo etničnim manjšinam. Večina organizacij
ne daje pisnih informacij v različnih jezikih.
Člani osebja nekaterih organizacij so za boljšo
komunikacijo z uporabniki predlagali prevod
najpomembnejših administrativnih obrazcev
in brošur z osnovnimi informacijami v jezike
etničnih manjšin. Prav tako menijo, da je treba
izvesti anketo o jezikih, ki jih govorijo uporabniki. Veliko zaposlenih so najmanj enkrat
prosili, naj za potrebe uporabnika prevajajo
iz enega jezika v drugega. Nihče ni prevajal
samo enkrat, zato lahko sklepamo, da se take
situacije ne dogajajo naključno, temveč sodijo
k vsakdanjemu delu. Ti podatki se od države
do države razlikujejo in so odvisni od etnične
homogenosti oz. heterogenosti organizacije. Iz
opisov primerov, v katerih je bilo prevajanje
potrebno, lahko razberemo, da sta znanje in
uporaba tujega jezika izjemnega pomena za
osebje v neposrednem stiku z uporabniki.
Zaposleni so navedli primere vsakodnevnih
situacij na oddelku (»ko je treba pacientom
pokazati, kaj naj storijo«, »ko jim je treba

p ovedati, naj gredo v kopalnico«) in krizne
situacije (»prevajanje v sobi za osamitev«,
»prevajanje za paciente, ki halucinirajo«).
Veliko vprašanih je povedalo, da so se že znašli
v situaciji, ko so morali prositi koga drugega,
naj med pogovorom z uporabniki oz. njihovimi
neformalnimi skrbniki prevaja zanje. Najpogosteje so bili v vlogi prevajalca zaposleni, sledijo člani uporabnikove družine, uporabnikovi
prijatelji in drugi uporabniki. Poklicne tolmače
uporabijo redko. Nekaj vprašanih je poročalo,
da so se uporabniki do njih vedli diskriminatorno (denimo, ko pacient v deliriju ni dovolil,
da bi ga obravnavala članica osebja, ki je bila
drugačne polti), medtem ko je večina dejala,
da nikoli niso izkusili nič takega. Nekateri so
poročali, da so diskriminacijo na podlagi etnične pripadnosti doživeli na delovnem mestu od
nadrejenih ali drugih zaposlenih.
Poglavitna vprašanja problematike spolov,
s katerimi naj bi se sodelujoče organizacije po
mnenju zaposlenih ukvarjale v prihodnje, so
nasilje v družini, skrb za otroke in onemogle
člane družine, samohranilstvo, motnje hranjenja in spolne manjšine. Glede nasilja v družini
so zaposleni navedli primere: ženske, ki jih
možje pretepajo, ko so pijani (ali zaradi zlorabe
drog), doma jih ustrahujejo ipd. Omenili so,
da se to v družinah dogaja skrivaj, v družinah,
kjer moški veljajo za glavo družine, ali da je to
posledica težav v intimnih odnosih. Predlagali
so različne intervencije, ki so večinoma vključevale pogovorno terapijo, empatijo in sočutje.
Številni zaposleni menijo, da imajo v primerih
razkritja nasilja omejene možnosti pomoči in
v odgovorih navajajo, da naredijo, kar zmorejo
glede na omejene možnosti (večinoma menijo,
da razen pogovora ne morejo ponuditi nobene
druge oblike pomoči). Omenjajo tudi možnost
posvetovanja z drugimi zaposlenimi in napotitev k psihiatru ali psihologu. Po drugi strani so
spolne zlorabe sivo polje, ki jih nekatere organizacije prepoznavajo bolje kot druge. Vprašani
menijo, da imajo psihologi in psihiatri ključno
vlogo pri delu z uporabniki s tako izkušnjo. Vse
sodelujoče organizacije so navedle pomanjkanje
ustreznega usposabljanja tako glede etnične in
kulturne kot tudi spolne problematike.
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Temu so sledila vprašanja osebju, kaj bi se
moralo spremeniti pri njihovih storitvah na
področju spolnosti, denimo, ali poznajo učinke
homofobije na to spolno manjšino in ali imajo
ustrezne spretnosti za delo z uporabniki, ki
pripadajo spolnim manjšinam. Prav tako smo
spraševali, ali imajo na voljo osebje, ki je istega spola kot uporabnik ali uporabnica, in ali
imajo prostore, ki so namenjeni samo enemu
spolu. Tako kot pri vprašalniku o etničnosti
smo prosili zaposlene, naj navedejo konkretne
primere diskriminacije na podlagi spola, in
spraševali, ali v organizaciji obstaja politika
enakosti spolov ter ali imajo na voljo kakšno
usposabljanje glede vprašanj spolov.
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Najpomembnejši poudarki
akcijskih načrtov
Odgovori so pokazali zglede uspešne in
pomanjkljive prakse. Pri pripravi akcijskih
načrtov so se v organizacijah posvetovali in
soglasno opredelili cilje, ki jih morajo posamezne sodelujoče organizacije doseči v naslednjih
18 mesecih. Organizacije smo spodbudili, naj
se posvetujejo z zaposlenimi, uporabniki in
predstavniki pomembnih lokalnih organizacij.
Drugi osnutek akcijskega načrta bodo organizacije pripravile takrat, ko bodo zbrale še podatke
od uporabnikov. Najpogosteje zastavljeni cilji
akcijskih načrtov, ki jih lahko razvrstimo v
nekaj kategorij, so izboljšanje antidiskriminacijske politike, komunikacija z uporabniki
storitev, uravnotežena zastopanost obeh spolov
pri zaposlenih, povezovanje z lokalnimi organizacijami in skupinami in uvajanje usposabljanja
na področjih spola in etničnosti. Sodelujoče
organizacije so se odločile, da bodo izboljšale
ozaveščenost osebja glede obstoječih politik,
izboljšale razpoložljive informacije o pravicah
in obveznostih uporabnikov in zaposlenih, ki
zadevajo vprašanja enakosti pri dostopanju
do storitev in dela v organizacijah duševnega
zdravja, oblikovale in izvajale antidiskriminacijsko politiko, izboljšale storitve prevajanja,
prevedle brošure z osnovnimi informacijami
v različne jezike, domislile, kako vključiti
več žensk v uporabniško skupino, ki jo v eni
od organizacij sestavljajo večinoma moški
(pred kratkim so ponudili dodatne dejavnosti,
ki bodo morda bolj pritegnile uporabnice), v
drugi sodelujoči organizaciji pa več moških (pri
usposabljanju in pogovornih dejavnostih, kjer
prevladujejo ženske), identificirale ustrezne
lokalne službe, raziskovalne skupine, nevladne
organizacije, organizacije za človekove pravice.
Nekatere sodelujoče države so že razvile – ali
lahko uporabljajo – inovativne storitve, ki so
povezane z etničnimi vprašanji (na primer
storitev kulturne mediacije v Barceloni) in
vprašanji spola (povezovanje z lokalnimi ženskimi organizacijami).

Usposabljanje
Vse sodelujoče organizacije so navedle
številna vprašanja, povezana z etničnostjo in
spolom, glede katerih bi se lahko usposobile.
Predlagale so teme: homofobija in psihiatrija,
preprečevanje nasilja med uporabniki, uporaba
poklicnih prevajalcev pri sporazumevanju s
tuje govorečimi uporabniki, nasilje v družini
in duševno zdravje, osnovno poznavanje tujih
izrazov v jezikih navzočih etničnih skupnosti
in drugo. Spodbudili smo jih, naj bodo pozorni
na siva polja (kot so spolne zlorabe v nekaterih
državah) in na vprašanja, ki se jih zaposleni
zavedajo, a jih težko rešujejo.
Vendar usposabljanje samo po sebi ne bo
odpravilo socialne izključenosti na podlagi
spola ali etnične pripadnosti. Večina uporabnikov pogosto doživlja zavračanje in stigmo,
zato imajo slabo samopodobo. Programi
usposabljanja tega pogosto ne upoštevajo, zato
imajo slabe rezultate.
Obstaja veliko dokumentiranih podatkov o
škodljivih učinkih diskriminacije na podlagi
etničnosti in spola. Nepozornost na ta vprašanja pri obravnavi načeloma povečuje škodo in
jo prenaša na naslednje generacije (na primer
otroci zlorabljajočih staršev ali staršev, ki so
sami zlorabljeni, pogosteje zlorabljajo ali so žrtve zlorab kakor drugi otroci). Toda ta podatek
bo zaposlene zgolj prestrašil, če jim hkrati ne
bomo ponudili instrumentov, s katerimi bodo
lahko v taki situaciji naredili kaj pozitivnega.
Večina zaposlenih se zaveda diskriminacije
in njenih družbenih razlogov, vendar meni, da
je ne povzroča in je ne more preprečiti. To drži
le delno, saj s tem le preložijo odgovornost,
prav tako pa tudi občutke krivde, sramu, nemoči in obupa. Od strokovnjakov s področja
duševnega zdravja se pričakuje, naj ne bi imeli
predsodkov do nobenega uporabnika, vendar
niso bili socializirani nič drugače kot drugi
ljudje, predsodki pa nedvomno vplivajo na
njihovo delo z uporabniki.
Če želimo spodbuditi uporabnike k izobraževanju in zaposlovanju, jih moramo najprej
spoštovati. Spoštovanje v organizacijah duševnega zdravja pomeni, da moramo sprejeti
boleče izkušnje uporabnikov, ki jih povzroča
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Priložnosti in ovire
v procesu izvajanja
načela enakosti
Sodelujoči uporabniki in zaposleni so bili
zadovoljni, da je projekt Emilia postavil v
ospredje vprašanje diskriminacije, etničnosti in spola. Strinjajo se, da je pomembno
izboljšati sedanji položaj, vendar se hkrati
sprašujejo, kako in ali je to mogoče. Menijo,
da sami ne morejo storiti prav dosti glede
diskriminacije, v nekaterih primerih celo,
da diskriminacija ni problematična in da se
pravzaprav ne dogaja.
Emilia je večkulturni projekt. Razlik v
nacionalnih zakonodajah in politikah, terminologiji, občutljivosti, znanju in naravnanosti
do vprašanj spola in etničnosti in v tem, kako
razumejo načelo enakosti spolov in etničnosti, se lotevamo s poudarkom na upoštevanju
enkratnega položaja vsake sodelujoče države.
Kulturno raznolikost smo opazili že na začetku izvajanja projekta, v fazi oblikovanja
instrumentov za spremljanje občutljivosti,
ki bi ustrezali vsem sodelujočim državam.
Ta raznolikost se je odrazila tudi v različnih
odzivih na vprašanja o etničnosti. V eni od
sodelujočih držav nismo smeli zastaviti zaposlenim vprašanja o njihovi etnični pripadnosti.
V drugi državi pa spremljanje izvajanja načela
etnične enakosti ni bilo relevantno, ker imajo
le nekaj pripadnikov etničnih manjšin, ki
svojo etnično pripadnost skrivajo. Nekaterim
zaposlenim so se vprašanja glede problematike spola zdela preveč osebna in vsiljiva. V
nekaterih državah je največja ovira birokratsko
pojmovanje integracije načela enakosti (»Saj
gre samo za priporočilo Evropske unije – to
je obrobna naloga v primerjavi z drugimi,
bolj pomembnimi nalogami projekta«). Taka
naravnanost je deloma povezana z nezadostnimi finančnimi sredstvi in skopo odmerjenim časom za izvedbo tega dela projekta.
Če odmislimo razloge in se osredotočimo na
posledice, ugotovimo, da v večini sodelujočih
držav ni potekalo zadovoljivo medsebojno
sodelovanje pri oblikovanju akcijskega načrta.
Tudi izvedba akcijskih načrtov poteka prepočasi. Kljub temu pričakujemo nekaj drobnih
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diskriminacija na podlagi etničnosti in spola.
Toda iskreno podoživljanje uporabnikove
bolečine je boleče tudi za zaposlene. Živimo
v družbi, ki se ne želi vsak dan ukvarjati z
bolečino, zato jo pogosto raje prikrijemo.
Pri projektu Emilia smo si torej zastavili,
da bomo razvili program usposabljanja, ki bo
zaposlenim omogočil, da bodo znali prisluhniti
in živeti z bolečino, ki jo povzroča diskriminacija, namesto da se ji izogibajo, in da bodo
znali narediti kaj pozitivnega. V naslednji fazi
nameravamo najprej razviti dva programa
usposabljanja na področju problematike spolov
v duševnem zdravju (nasilje v družini in spolne
manjšine). Potrebujemo strokovnjake, ki so
sočutni, imajo dobre terapevtske spretnosti,
željo po družbenih spremembah, čut za socialno pravičnost in sposobnost, da delujejo kot
nosilci sprememb.
Socialno delo je v celoti zavezano antidiskriminacijski praksi. Menimo, da se težave, na
katere so pokazale multidisciplinarne skupine
zaposlenih v državah, ki sodelujejo pri projektu
Emilia, nanašajo tudi na socialno delo na področju duševnega zdravja. Socialne delavke in
delavci s področja duševnega zdravja pogosto
delajo z ljudmi, ki so na robu krize, v krizi ali
po preteku krize. Če se med njimi vzpostavi
dober odnos, lahko uporabniki zaupajo socialni delavki ali delavcu; takrat vzniknejo tudi
ključna vprašanja, povezana s spolom in etničnostjo. Če uporabniki začutijo, da se socialna
delavka ali delavec boji teh vprašanj ali da je ali
ga ne zanimajo, jim to ne bo le onemogočilo,
da bi se razkrili, temveč jim bo potrdilo pretekle izkušnje diskriminacije. Včasih so razlogi,
zakaj napotiti uporabnika k specialistu, upravičeni, toda ne prej, preden bi socialna delavka
prisluhnila in uporabniku ponudila podporo,
če ne želimo ponavljati nekdanjih neustreznih
odzivov stroke socialnega dela.
Učiteljice in učitelji socialnega dela, raziskovalke in praktiki morajo vsekakor razmisliti, kako bodo premostili praznino med vrednostnim načelom enakosti in svojim vsakdanjim
delom v organizacijah duševnega zdravja.
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pozitivnih sprememb, denimo, ozaveščenost
o problematiki, usposabljanje zaposlenih za
boljše ravnanje v primerih diskriminacije uporabnikov in spremembe antidiskriminacijske
politike v nekaterih organizacijah.
Uveljavljanje načela enakosti je ena od razmeroma novih parol Evropske unije, ki lahko
izgubijo svoj pravi pomen. Precej je odvisno
od pomenov in dejanj, ki mu jih pripišemo.
Včasih ga pojmujemo kot okostenelo, birokratsko zavezanost spoštovanju enakih kvot
v sleherni kategoriji ali kot politično korektnost, namesto da bi poskrbeli za zmanjšanje
diskriminacije in dejansko izboljšali enake
možnosti. Uveljavljanje načela enakosti spola
in etničnosti pri raziskovalnem delu je pogosto
videti kot obvezen dodatek k »pravemu delu«,
eno izmed opravil na seznamu, ki jih moramo
opraviti. Toda tudi v najslabšem primeru, ko je
uveljavljanje načela enakosti pojmovano zgolj
birokratsko, so vodje projekta in raziskovalci
prisiljeni vsaj prešteti, koliko moških in žensk
je zaposlenih ali koliko etničnih manjšin je
v organizacijah, in temu prilagoditi pripravo
akcijskega načrta za izboljšanje enakopravnosti. Navsezadnje so v različnih evropskih
raziskavah vendarle nastale številne inovacije
in dobre prakse uveljavljanja načela enakosti.
Žal pa v novem pozivu za zbiranje predlogov
projektov sedmega okvirnega programa ta etična in raziskovalna razsežnost ni več obvezna,
kar pomeni, da Evropska unija ne prevzema
odgovornosti za socialno vključenost na področju znanstvenega raziskovanja, temveč jo
prelaga na nosilce raziskovalnih projektov in
tako prepušča zgolj iniciativi posameznikov in
njihovi ozaveščenosti.3
Prevedla Polona Mesec

3

O tem smo bili obveščeni na delavnici akcijskega načrta
na področju spolov (Gender Action Plan Workshop),
ki ga je 2. aprila 2008 organiziral EC–DG Research,
Directorate Science, Economy & Society – Scientific
Culture & Gender Issues, Brussels.
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ZELENI PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA
KOT SESTAVINA POLITIKE ENAKIH MOŽNOSTI

Povod
Kot vsaka druga dejavnost ima tudi kmetijstvo poleg svoje osnovne funkcije, ki je pridelovanje živeža in surovin, še druge naloge, ki
prispevajo h gospodarski rasti in družbenemu
razvoju. Čeprav so te funkcije intrinzične, so
šele nedavno postale predmet politične razprave o vlogi kmetijstva v sodobnem gospodarskem in družbenem razvoju. Ozadje razprave o
večnamenskosti kmetijstva je proces sprememb
v kmetijski politiki, ki se je začel sredi 80. let
20. stoletja (Vadnal 1985). Pri tem pa sam
koncept večnamenskosti še ni enoznačno opredeljen (FAO 1999, OECD 2001). V njegovo pojasnjevanje stopajo trije kompleksni, med seboj
povezani sklopi: prehranska varnost (Maxwell
1996, Cassman, Harwood 1995), ohranjanje
naravnega okolja in krajine (Vos, Meekes 1999,
Topp, Mitchell 2003) in vzdrževanje gospodarske rasti, ohranjanje socialne živosti območij in
podeželskih skupnosti (Terluin 2003). Vsi trije
vidiki se prepletajo tudi v aktualnih razpravah
o večnamenski prihodnosti skupne kmetijske
politike EU (Hočevar, Juvančič 2006). Pri tem
pa je v celoti spregledana vloga, ki bi jo lahko
kmetijstvo in podeželske skupnosti odigrali pri
spodbujanju socialnega vključevanja zgodovinsko izključenih družbenih skupin – na primer
ljudi s posebnimi potrebami – v skupnost.
Kmetijstvo in podeželske skupnosti v Evropi
že od nekdaj sodelujejo pri razvijanju in pospeševanju različnih načinov in oblik solidarnosti,
socialne pomoči in socialnega vključevanja.
Tudi v sodobni Evropi lahko srečamo bogate
tovrstne kmetijske izkušnje, podedovane iz
preteklosti ali nastale nedavno, za katere je

značilen poseben, smiseln odnos med kmetovanjem in socialnim vključevanjem, ki pa so
institucionalno in raziskovalno »nevidne«. Da
se stvari na tem področju spreminjajo, kažejo
nove mreže relevantnih deležnikov (International Community of Practice – Farming for
Health) kot tudi raziskovalcev (COST Action
844: Green Care in Agriculture). Tudi komisija
EU v sklopu 6. okvirnega programa raziskovanja, inovativnosti in tehnološkega razvoja
financira projekt »So Far: Posebna podporna
akcija EU na področju zelenih programov
socialnega varstva« (So Far 2006).
Tudi v Sloveniji je ravno v zadnjem času prišlo do pomembnega institucionalnega premika
na tem področju. V tako imenovano tretjo os
programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 je umeščen ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske aktivnosti: Storitvene
dejavnosti na kmetiji, ki vsebuje tudi varstvo
otrok, starejših in oseb s posebnimi potrebami
(MKGP 2007). Pri kreiranju izvedbenega algoritma tega ukrepa bodo še kako dragocene
obstoječe domače izkušnje dobre prakse povezovanja kmetijstva in socialnega varstva.
V prispevku bomo predstavili rezultate
študija 15 primerov dobre prakse povezovanja
kmetijstva in socialnega varstva in ocenili njihov skupni potencial na področju izenačevanja
možnosti.

Metoda
Ker pojem »zeleni program socialnega
varstva«, ki opiše prepletanje kmetijstva in
socialnega varstva, še ni enoznačno definiran
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(Hassink, Dijk 2006), smo za potrebe raziskave uporabili tole definicijo: zeleni program
socialnega varstva je vsakršna kombinacija
rabe kulturnih rastlin in domačih živali z
varstvom, usposabljanjem in zaposlovanjem
oseb s posebnimi potrebami in z njihovim
vključevanjem v večinsko družbo.
V analizo dobre prakse povezovanja kmetijstva in socialnega varstva smo zajeli:
4 družinske kmetije
2 invalidski podjetji
2 delovno rehabilitacijska centra v lasti organizacij uporabnikov
2 centra za usposabljanje, delo in varstvo
2 posebna socialna zavoda
2 varstveno-delovna centra
1 rekreacijski center v lasti organizacije uporabnikov.
Analizirani primeri pokrivajo celotno
območje Slovenije. Uporabniki programov
so prvenstveno osebe z motnjo v duševnem
zdravju in v duševnem razvoju.
Primere smo analizirali s pomočjo intervjujev. V vseh primerih smo pogovor opravili z
za program odgovorno osebo. V enem primeru
smo opravili tudi pogovor z uporabniki. Kot
Preglednica 1: Struktura pogovora o zelenih programih
socialnega varstva po vsebinskih sklopih
Vsebinski sklop

Splošni profil

Začetki

Gospodarski vidiki

Učinki
Institucionalni
razvojni vzvodi

Indikator
Tip programa/organizacije
Kmetijska sestavina
Socialnovarstvena sestavina
Uporabniki/udeleženci
Zaposleni na projektu
Čas
Začetni motivi
Začetne težave
Podpore
Razmerje med stroški in prihodki
Sedanji gospodarski položaj
Pričakovani gospodarski položaj
Investiranje
Na uporabnika
Na izvajalca
Na družbeno okolje
Prepoznavnost
Politike

podlago za intervjuje smo uporabili poseben
opomnik-vprašalnik, ki smo ga razvili skupaj
s partnerji v okviru projekta So Far.

Splošni profil
zelenih programov
Opazovani zeleni programi delujejo po zelo
različnih organizacijskih in tudi upravljalskih
shemah (kmetije in podjetja, socialnovarstvene
institucije ali društva, združenja uporabnikov).
Tudi po tipu pa so si kaj različni: od vrtička
prek dopolnilne dejavnosti na kmetiji do
izvajanja komunalnega vrtnarstva velikega
obsega. Skupaj imajo na voljo okoli 1.300 ha
zemljišč, katerih večina so javne zelenice. Za
kmetijsko proizvodnjo je na voljo okoli 100
ha zemljišč. Po vrsti kmetijske proizvodnje
so ti zeleni programi mešani, saj kombinirajo
rastlinsko proizvodnjo in živinorejo (skupaj 65
glav, pretežno drobnica). Prevladuje ekološka
vrtnarska oziroma kmetijska praksa.
Kmetijska sestavina je smiselno vključena
v splet socialnovarstvenih storitev, med katerimi je najbolj pogosta t. i. življenje in delo (v
trinajstih primerih), sledijo ji integracija v delo
oziroma zaposlitvena rehabilitacija (v devetih
primerih), dnevno varstvo (v šestih primerih),
prostočasne aktivnosti (v petih primerih) in
terapija (v štirih primerih). Najpogostejša je
kombinacija med življenjem in delom in integracijo v delo.
V programe je skupaj vključenih okoli 600
uporabnikov, od najmanj dveh do največ 210
na program. Velika večina je oseb z motnjo
v duševnem razvoju, veliko pa je tudi oseb z
motnjo v duševnem zdravju. Praviloma so to
osebe, ki potrebujejo pomoč, niso zaposlene in
je izvajalec programa plačan za aktivnosti oz.
pomoč uporabnikom. V petih zelenih programih pa so tudi uporabniki, ki so na programu
redno zaposleni in prejemajo plačilo. Med
uporabniki je dve tretjini moških in le tretjina
žensk. Aktivnosti v večini primerov potekajo
pet ali več dni tedensko.
V aktivnosti na zelenih programih je skupno vključenih okoli trideset zaposlenih, ki
na njih izpolnijo le del svoje skupne delovne
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materialne. Le dva med njimi sta bila deležna
finančne podpore iz domačih in EU socialnih in
kmetijskih virov (300.000 € in 240.000 €), eden
med njimi pa je bil deležen finančne pomoči iz
drugih virov (10.000 €). Vsi drugi so postavitev
programa financirali iz lastnih sredstev.

Začetki zelenih programov
Tako kot drugod v Evropi (Hassink, Dijk
2006) se je tudi v Sloveniji večina zelenih
programov socialnega varstva začela ob koncu
20. stoletja, v letih 1995–2000, tako da je za
njimi že okoli deset let izkušenj, ki pa še niso
bile deležne ustrezne analitične pozornosti. Po
svojih motivih so si ti pionirski poskusi zelo
podobni: socialni prevladujejo nad ekonomskimi (graf 1).
Podobni so si tudi po začetnih težavah. Najbolj jih je pestilo pomanjkanje finančnih sredstev
in ustreznih znanj in izkušenj. Podpore, ki so jih
bili deležni iz okolja, so bile bolj moralne kot

Gospodarski vidiki
zelenih programov
Gospodarski učinki pri izvajalcih so v najboljšem primeru skromni. Tako so ocenili v
obeh invalidskih podjetjih in v enem varstveno-delovnem centru. Drugi, družinska kmetija,
organizacija uporabnikov in dve instituciji, so
ocenili, da je gospodarski učinek zelenega programa nizek, vsi drugi oziroma večina pa, da ga
sploh ni. Da je razmerje med stroški in prihodki
ustrezno, poroča devet izvajalcev, šest pa jih
meni, da je to razmerje neustrezno, saj so stroški
glede na prihodke previsoki (preglednica 2).

Graf 1: Motivi za uvajanje zelenega programa
Okrepiti proces normalizacije/integracije uporabnikov
Boljša kakovost življenja uporabnikov
Diverzifikacija aktivnosti za uporabnike
Širitev socialne mreže
Želja po pomoči drugim
Motivi

Diverzifikacija storitev
Boljša izraba obstoječih zmogljivosti
Finančni cilji
Potreba po dodatnih delovnih močeh na kmetiji
Drugo
Želja po zasebni praksi, namesto zaposlitve v instituciji
Število izvajalcev

Znižanje stroškov varstva/terapij
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Preglednica 2: Stroški in prihodki opazovanih zelenih programov po ekonomski velikosti
Stroški
Ekonomska velikost
Do 999 €
1.000–10.000 €
10.000–100.000 €
100.000 € in več
Neznano

Število izvajalcev
2
4
4
3
2

Prihodki
Povprečna vrednost v €
700
4.250
39.750
530.000
...

Število izvajalcev
1
7
3
3
1

Povprečna vrednost v €
900
7.000
47.333
3, 000.000
...

Z e l e n i progr am i soc i al n e ga va r s tva kot se s t av i n a p o l it ike en a k i h mož n o s t i

o bveznosti. Večina med njimi je žensk. Po
njihovih kvalifikacijah jih je kar tretjina kmetijskih strokovnjakov. Le štirje med njimi so
brez posebnih kvalifikacij.
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Učinki zelenega programa
Sistem meritev učinkov zelenih programov
na vse relevantne deležnike – uporabnike, izvajalce in družbeno okolje – še ni razvit, kar je
tudi njihova največja pomanjkljivost in hkrati
tudi eden od pomembnih razlogov za njihovo
institucionalno »nevidnost«. Tudi v našem
primeru so učinki samo kvalitativno ocenjeni,
da ali ne, ne pa tudi kvantificirani. Prav vsi
izvajalci so poudarili izjemno ugoden učinek
na dvig samopodobe (preglednica 4).
Druga dva pomembna učinka, ki ju je
razbrati iz pogovora z uporabniki – osebami
z motnjo v duševnem razvoju –, sta večja odgovornost in večje zavedanje.
Mario samozavestno pravi: »Če me ne bi
bilo na kmetiji, bi se poznalo.« Na kmetiji, na
katero hodi in ki je bila tudi vključena v raziskavo, so njegov delovni prispevek v kmečkem

Graf 2: Pričakovane spremembe stroškov in prihodkov po ekonomski velikosti zelenega programa
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Indeks prihodkov
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Čeprav je ekonomska učinkovitost zelenih
programov skromna, pa so ekonomska pričakovanja izvajalcev ugodna: deset jih pričakuje,
da se bo gospodarski položaj zelenega programa v naslednjih petih letih izboljšal. K temu
naj bi prispevali predvsem rastoči prihodki
programa. Pet izmed njih pa meni, da bo ta
enak (graf 2).
Svoj optimizem izvajalci zelenih programov podpirajo tudi z naložbami vanje (preglednica 3).
Poseben poslovni problem je družbena
stigmatizacija uporabnikov, ki zmanjšuje
konkurenčnost zelenih programov socialnega
varstva z drugimi ponudniki enakih storitev na
trgu. Sistem javnih podpor invalidskemu podjetništvu pa tega ne upošteva. Ni nadomestil za
zmanjšano konkurenčnost zaradi predsodkov
v družbenem okolju.
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Ekonomska velikost programa
Preglednica 3: Opazovani zeleni programi po namenu in vrednosti investicij
Vrednost investicije v €
Namen investicije

do 9.999

10.000–29.999

30.000–49.999

50.000–99.999

100.000 in več

5

3

-

-

-

Zmogljivosti za uporabnike

-

1

1

1

1

Prilagoditve orodij

1

-

-

-

2

2

2

1

-

-

2

-

1

-

-

Oprema za uporabnike

Prilagoditve v rastlinski
proizvodnji
Prilagoditve v živinoreji
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Učinki
Učinki na telesno zdravje

Učinki na duševno zdravje

Socializacijski učinki

Število
Razvoj spretnosti
Zaposlitev
Izboljšano telesno zdravje
Dvig samopodobe
Večja odgovornost
Boljše samospoštovanje
Boljša motivacija
Zavedanje
Povečana blaginja
Socialna interakcija izven programa
Delovne navade, delovna disciplina
Uspešno delo
Samostojnost
Socialna interakcija v okviru programa
Socialne spretnosti
Skupinsko delo

14
14
12
15
14
14
13
11
9
14
14
14
14
13
12
11

Okvir 1: Zeleni program v očeh uporabnikov
Opis kmetije
Mario

Ma gošo, pa travnik, hlev, novo garažo; 8 (število pokaže s prsti) krav; 10 (število pokaže s prsti) koz

Motivacija
Tonček
Sašo
Mario

Kogelnica je klicala v center in vprašala, če bi prišel. Rabil je pomoč in sem šel gor.
Ko sem videl, da je dost kmetij, da si najdem kmetijo, kar sem doma delal. Nisem si upal reč. Vojka je pomagala in tovariš, ki je
hišnik, ki ima kmetijo. Poleti, ko rabijo za seno spravljat.
Kmetje rabijo pomoč. Zelo rad grem, da ni dolgčas; rad pomagam

Vrednost programa
Tonček

Jaz hodim na kmetijo, ker imam interes. Rečem, pač, mi paše. Če bi bil skoz tu, bi mi bil dolgčas

Tonči

Gnoj vozim, pa stelo režemo; je fajn ostati s kmetovo družino.

Sašo

Men je ful. Brez kmetije ni. Že prej sem hodil na kmetijo. Celi dan sem bil tam. Imam rad živali ful.
Vse znam in cel dan delam. Velika kmetija. Imam rad živali. Ful rad grem na kmetijo in se razumem s tistimi tam.
Vajen sem fizičnega dela.

Učinki programa
Tonček

Če bo sneg, ali bodo šli lahko delat. Kaj bo zgodilo, če dela ne bom naredu.

Tonči

Kdaj bo pršu gospodar? Kaj je z njim?

Mario
Sašo

Vreme. Kdaj bodo kosili in spravili. Zakaj me ne pokličejo, saj se ne bodo greli, če ne bo drv. Če me ne bi bilo na kmetiji, bi se
poznalo.
Hudo me je prizadelo, ker nima več živali. Veliko ima sena in ga vozi Matjažu. Zavodski konj je zbolel. Ko sem bolan, gre namesto mene delat Zdenka.

Pričakovanje
Tonček

Rad bi hodil še naprej delat.

Tonči

Da bi na kmetiji še naprej delal, pa kdo drug – pa ne na isti kmetiji.

Sašo

Da bi širše delali tudi drugi.

Mario

Hodit gor.

Sodelovanje v anketi
Skupno
mnenje

Zanimivo, da kaj poveš. Vprašanj ni preveč.

Kaj naj naredi vlada?
Skupno
mnenje

Vlada naj se potrudi, da omogoči, da bi hodili na kmetijo.

Sašo

Naj podpira ta projekt, naj da pomoč kmetijam, ko je suša, pa kmetje ne dobijo, se mi smilijo.

Z e l e n i progr am i soc i al n e ga va r s tva kot se s t av i n a p o l it ike en a k i h mož n o s t i

Preglednica 4: Izvajalci zelenih programov po oceni njihovih učinkov na uporabnike
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g ospodinjstvu in pri kmetijskih delih in opravilih označili kot pomemben oziroma produktiven. Enako so delovni prispevek uporabnikov
ocenili tudi na drugih družinskih kmetijah.
Prav vsi so učinke zelenega programa na
izvajalce ocenili pozitivno. Pri tem so poudarili zlasti strokovne izzive, ki jih ti programi
pomenijo, boljši vpogled v interese, zmožnosti
in sposobnosti uporabnikov in bolj sproščene
medsebojne odnose med osebjem in uporabniki. Prav tako pa so vsi složni v oceni, da je
neposredno delo na teh programih izjemno
zahtevno, naporno in odgovorno, enako zahtevno in naporno pa je tudi delo pri njihovi
organizaciji in upravljanju. Strinjajo se tudi
v tem, da zeleni program prispeva k ugledu
izvajalca v očeh javnosti.
Zeleni prostor, kjer se odvijajo programi, je
odprt. Mimoidoči lahko na lastne oči vidijo,
kako mladenič z motnjo v duševnem razvoju,
ki je povrhu še slep, kosi zelenico v »njihovem« parku. Na lastne oči se lahko prepričajo, da »je denar, ki gre za socialno varstvo,
koristno uporabljen«. Zeleni programi tako
pomembno prispevajo k boljšemu razumevanju vprašanj, vezanih za invalidnost oziroma
bolezen in pospešujejo ter olajšajo integracijo
uporabnikov v večinsko družbo.

Institucionalni
razvojni vzvodi
Ocena odnosa javnih institucij do zelenih
programov je zelo zanimiva. Osem izvajalcev
meni, da so programi s strani javnih institucij
prepoznavni in deležni ustrezne podpore. Sedem pa jih meni, da se o njih samo razpravlja,
niso pa niti prepoznavni niti deležni podpor.
Kar se tiče prihodnjega razvoja zelenih
programov, so prav vsi mnenja, da je treba na
tem področju oblikovati posebno, medresorsko
usklajeno razvojno politiko z uporabnikom
kot ključnim vzvodom ob smiselni podpori
države. Njena podpora naj bi bila zlasti v
kreiranju ustrezne medresorsko usklajene zakonodaje (kmetijstvo, varstvo okolja, socialno
varstvo), uvedbi individualnega financiranja
na področju socialnega varstva in postavitvi

ustreznega sistema finančnih kompenzacij, ki
bi združeval javna in zasebna sredstva.

Sklep
Pozna devetdeseta leta 20. stoletja so čas, v
katerem je nastala večina opazovanih zelenih
programov socialnega varstva, ki so jih spodbudili trdna osebna prepričanja in ustvarjalne
težnje po odpiranju kmetijstva in socialnega
varstva novim izzivom. Zato so postali tudi
nekakšen znak inovativnosti, ki pomembno
prispeva k ugledu izvajalca. Glavni motivi
pionirjev so bili že od samega začetka zagotavljanje boljše kakovosti življenja ljudi s posebnimi potrebami in prispevek k inkluzijsko
usmerjenemu razvoju družbe. Prizadevali so
si popestriti aktivnosti za te ljudi, še zlasti za
ljudi z motnjo v duševnem razvoju in ljudi z
motnjo v duševnem zdravju, kot tudi za obogatitev in nadgradnjo obstoječih metod in idej
na področju socialnega varstva.
Večina teh projektov so t. i. mikro projekti,
ki so prvenstveno usmerjeni v korist uporabnikov. Aktivnosti so strokovno načrtovane
in organizirane, izvajajo pa jih strokovnjakipraktiki, ki iščejo najboljše rešitve na področju
povezovanja kmetijstva in socialnega varstva v
korist uporabnikov in njihovega vključevanja
v večinsko družbo. Ekonomski učinki so jim
manj pomembni ali pa sploh nepomembni.
V primeru invalidskih podjetij, ki so v lasti
invalidskih organizacij, pa je pomembna tudi
ekonomska učinkovitost. Dobri ekonomski
rezultati so vsekakor pomemben pogoj za
zadovoljevanje potreb uporabnikov zelenih
socialnovarstvenih storitev.
Čeprav je ekonomika šibka točka zelenih
programov, so njihovi izvajalci glede njihove
ekonomske perspektive zelo optimistični.
Ocenjujejo, da se bo njihov ekonomski položaj
v bližnji prihodnosti izboljšal. Razloga za tak
optimizem sta dva. Prvi je ta, da bodo lahko
uporabili učinek krivulje učenja in izkušenj.
Drugi pa temelji na tem, da se uveljavljata dva
nova koncepta, in sicer večnamensko kmetijstvo in skupnostni modeli socialnega varstva,
ki poudarjata ekonomijo cilja.
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Zahvala

Prav vsem, ki so si vzeli dragoceni čas in se
z nami pogovarjali, se iskreno zahvaljujemo.
Prav tako smo dolžni zahvalo številnim strokovnjakom s področja socialnega dela, ki so
nam s svojim znanjem in izkušnjami pomagali
pri iskanju odgovorov, kako pri nas povezati in
preplesti kmetijstvo in socialno varstvo.
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Z e l e n i progr am i soc i al n e ga va r s tva kot se s t av i n a p o l it ike en a k i h mož n o s t i

K razvojnim ambicijam pri širitvi in diverzifikaciji zelenih programov prispevajo zlasti
njihovi pozitivni učinki na uporabnike (Vadnal
et al. 2004) pa tudi strokovni izzivi, pred
katere ti programi postavljajo izvajalce. Zeleni programi dajejo tudi možnost, da javnost
spozna, da so osebe s posebnimi potrebami
sposobne narediti bistveno več, kot se od njih
na splošno pričakuje. Na ta način so zeleni
programi pomemben promotorji inkluzijske
filozofije.
Za preseganje institucionalne praznine, v
kateri sedaj delujejo zeleni programi socialnega varstva, bi bilo treba oblikovati posebno,
medresorsko usklajeno razvojno politiko z
uporabnikom kot ključnim vzvodom ob smiselni podpori države. Pri oblikovanju novega
institucionalnega okolja pa naj aktivno sodelujejo vsi relevantni deležniki – uporabniki in
njihove organizacije, kmetje in kmetijski podjetniki, izvajalci socialnovarstvenih storitev,
lokalne skupnosti in država.
Izkušnje z zelenimi programi socialnega
varstva kažejo, da bi lahko ti pomembno
prispevali k politiki enakih možnosti, in to ne
samo za uporabnike (ljudi s posebnimi potrebami), temveč tudi za majhne kmetije, ki jih
trg neusmiljeno marginalizira.

ČLANEK
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Vodenje primera v gerontološkem
socialnem delu
Odgovor na spreminjajoč se kontekst skrbi za stare ljudi

UVOD
Trenutni in napovedani svetovni demografski trendi kažejo, da se prebivalstvo
nasploh hitro stara in da se ravnovesje med
starostnimi skupinami nagiba k temu, da se
v svetovnem prebivalstvu veča delež ljudi
visoke starosti. Tako sta se politika in praksa
socialnega varstva prilagodili temu, da podpirata in vzdržujeta starajoče se prebivalstvo.
Oblikovalci socialne politike in strokovnjaki
se vse bolj zavedajo prihodnjih sprememb v
strukturi prebivalstva in razvijajo različne odgovore na niz zapletenih in ključnih vprašanj.
Najpomembnejše spremembe so povezane
s premikom v strokovni praksi, namreč od
prakse, v kateri pomagamo starejšim ljudem,
do prakse, pri kateri so starejši ljudje aktivni v
skrbi zase ob določeni stopnji »pomoči«. Poleg
tega neposreden, oseben strokovni odnos, ki
smo ga podedovali od tradicionalnega »dela
na primeru« v praksi socialnega dela, vse bolj
nadomeščajo aktivnejši pristopi, ki upoštevajo
širše mreže podpore starim. V tem procesu
se od vseh pristopov v praksi socialnega dela
najpogosteje uporablja model vodenja primera
(case management).
Vodenje primera je model prakse, ki ga v
poklicih za pomoč ljudem, zlasti v socialnem
delu, uporabljamo že vrsto let, na njegov
nastanek pa so zelo vplivale družbeno-ekonomske spremembe. Ker naša življenja postajajo vse kompleksnejša in daljša, postaja
tudi interakcija med potrebami in storitvami
vse bolj zapletena. V današnji dobi privatizacije, deinstitucionalizacije in decentralizacije
socialnih programov in zmanjševanja obsega

pooblaščenih služb se je povečala potreba po
vodenju primera v različnih okoljih, kjer se
odvija praksa socialnega dela. V gerontološkem socialnem delu, področju socialnodelovne prakse, ki se osredotoča na stare ljudi,
sta načrtovanje in organizacija oskrbe vse
bolj priznana kot najpomembnejša strategija,
ki je bistvena za spodbujanje učinkovitega
zagotavljanja storitev za to ciljno populacijo.
Njegovo temeljno načelo izhaja iz pojmovanja,
da se strokovnjaki ukvarjajo s starimi ljudmi,
ki imajo več različnih potreb – bodisi zaradi
hude hendikepiranosti bodisi zaradi neugodnih
okoliščin –, ki omejujejo njihove zmožnosti,
da bi si sami našli pomoč, skladno povezali
medsebojno združljive storitve, se pogajali z
različnimi ponudniki in uporabljali te storitve
oziroma pravice dlje časa.
Namen pričujočega članka je najprej predstaviti svetovne demografske trende, ki vplivajo na spreminjajoč se kontekst skrbi za stare in
zahtevajo od strokovne prakse socialnega dela,
da se razvija naprej. Dalje je naš namen raziskati zgodovino in koncept vodenja primera,
da bi orisali splošni okvir modela in njegove
funkcije. V tretjem poglavju pa analiziramo
model vodenja primera, kot ga uporabljamo
v kontekstu gerontološkega socialnega dela,
kjer je zelo priznan kot najučinkovitejši pri
koordiniranju in sestavljanju različnih sistemov
zagotavljanja storitev, od katerih so odvisne
socialne potrebe starejših. Najprej bomo
analizirali razloge, ki stojijo za premikom od
»dela na primeru« k »vodenju primera (delu s
primerom)« v gerontološkem socialnem delu,
nato pa bo sledil prikaz ključnih vlog, ciljev in
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e tičnih dilem, ki so povezani z vodenjem primera pri starih ljudeh. Nazadnje precej pozornosti posvetimo teoretski predstavitvi funkcij
vodenja primera v gerontološkem socialnem
delu in specifičnih nalog posameznih faz
vodenja primera (napotitev, sprejem in ocena
stanja), načrtovanja storitve (razvoj strategije
za delovanje), koordinacije storitev (katere
storitve potrebujemo in kako jih bomo povezali
med seboj), optimalne uporabe neformalnih virov pri vodenju primera in spremljanja storitev
(ponovna ocena in evalvacija rezultata).

Svetovni demografski trendi
in spreminjajoči se kontekst
skrbi za stare
V drugi polovici 20. stoletja se je v razvitejših državah stopnja staranja prebivalstva
povečala kot še nikoli v zgodovini demografije.
Po napovedih naj bi šle v prvih petdesetih letih
novega stoletja skozi enako prehodno obdobje
tudi države v razvoju in tranzicijske države.
Razlog hitrega staranja prebivalstva je v tem,
da po vsem svetu – z izjemo podsaharske Afrike – vztrajno padata tako rodnost kot smrtnost.
Tako je Evropa ob koncu tisočletja prišla v
tako zrela leta, da v njej živi več starih ljudi
(starih več kot šestdeset let) kot mladih, Azija
naj bi se postarala do leta 2040, kmalu pa naj
bi ji sledili obe Ameriki (Harper 2006: 205).
Po vsem svetu začenjajo ljudje, stari več kot
šestdeset let, številčno prekašati otroke, stare
manj kot petnajst let. Do leta 2050 bodo ljudje,
stari šestdeset let in več, sestavljali tretjino
prebivalstva v razvitih predelih. V državah v
razvoju pa jih bo le za petino prebivalstva, to je
delež, ki so ga bogatejše države že dosegle. Od
petdesetih let 20. stoletja je delež starih (starih
šestdeset let in več) vztrajno naraščal, in se z
8 odstotkov leta 1950 povečal na 11 odstotkov
leta 2007, do leta 2050 pa naj bi dosegel 22
odstotkov. Stara pa se tudi starejše prebivalstvo. Med tistimi, ki so stari več kot šestdeset
let, najhitreje narašča število najstarejših starih, to je tistih, ki so stari več kot osemdeset
let. Njihovo število se trenutno povečuje za
3,9 odstotkov na leto. Danes je ena oseba od

osmih, ki so stare šestdeset let ali več, stara
več kot osemdeset let. Do leta 2050 naj bi se
ta delež povečal na približno dve osebi, stari
osemdeset let ali več, na vsako deseto starejšo
osebo (World Population Ageing 2007).
Nasploh ljudje živijo dlje in v nekaterih
delih sveta bolj zdravo. To je eden izmed največjih dosežkov zadnjega stoletja, zmagoslavje
medicinskega, družbenega in gospodarskega
napredka nad boleznijo, ki pa je obenem precejšen izziv. Daljše življenje ima namreč svojo
ceno, saj staranje družbe vpliva na gospodarsko rast in na veliko drugih področij, denimo
na preživetje družin, in na to, ali lahko države
in skupnosti zagotavljajo sredstva za stare.
Ena izmed največjih družbenih sprememb,
ki je prizadela stare, je povezana z družinsko
strukturo. Zaradi svetovnega trenda upadanja rodnosti ljudje v starosti prejemajo manj
družinske pomoči in podpore. Trendi, kot so
visoke stopnje ločitev, ljudje brez otrok, spremembe v življenjski ureditvi (več starih živi
samih, drugače od prejšnjih večgeneracijskih
gospodinjstev) spreminjajo kontekst skrbi.
Dolgoročna skrb za stare je postala ključno
vprašanje tako na Zahodu kot v številnih srednje razvitih državah (Why Population Aging
Matters: A Global Perspective 2007: 8).
Demografski trendi staranja prebivalstva
precej vplivajo na kontekst razpoložljivosti
skrbi za stare, saj se narava zdravstvenega in
socialnega varstva temeljito spreminja. Ker je
javnost vse bolj pozorna na ponudbo in izvajanje storitev socialnega in zdravstvenega varstva,
se povečujejo pričakovanja glede storitev, in ker
uporabniki in oskrbovalci dejavno iščejo enakopravnejši položaj, slepo zaupanje v strokovnost
počasi izginja. Čeprav znanstveni in tehnološki
napredek povečuje terapevtski potencial, obenem zbuja tako finančne kot etične napetosti
glede dostopa do obravnave in sorazmerne
uravnovešenosti skrbi in zdravljenja.
Do enega izmed najbolj ostrih izrazov takih
napetosti pride, ko gre za pravice in pričakovanja starih, zlasti tistih najbolj ranljivih.
Čeprav politični diskurz prežemajo besede o
partnerstvu, imamo vse več dokazov, da pri
sprejemanju pomembnih odločitev o zdra-
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Premik k skupnostni skrbi. Eden izmed
največjih razvojnih dosežkov v zadnjih petdesetih letih, ki je bil najintenzivnejši v zadnjih
dvajsetih letih, je bil premik od institucionalne
skrbi k skupnostnim oblikam skrbi za stare.
Vzroki za ta premik k »staranju v domačem
okolju« so raznovrstni. Nasploh bi lahko rekli, da so ekonomski, politični in socialni. Iz
socialne perspektive naj bi šlo za pozitivno
pridobitev, kar zadeva kvaliteto življenja doma.
Politike zdravstvenega in socialnega varstva, ki
doživljajo kritike glede povečevanja stroškov,
vprašanj kakovosti skrbi v domovih za stare
in politično retoriko dvoma v vlogo države pri
zagotavljanju skrbi, se nenehno spreminjajo,
tudi v svojem pravnem kontekstu, pri čemer
poudarjajo pobude za skrb znotraj skupnosti
(Crawford, Walker 2004: 26).
Javno-zasebno partnerstvo in zagotavljanje
skrbi. V zadnjem času se, kar zadeva zagotavljanje socialnih storitev, vse več pozornosti
namenja možnostim in novim oblikam sodelovanja med državo in nedržavnimi akterji.
Vlade so namreč vse manj sposobne in pripravljene zagotavljati zadovoljevanje javnih
potreb, medtem ko spremembe v družbenih
strukturah – denimo, spremembe v sestavi
družin, hitro staranje prebivalstva – zahtevajo
izjemne finančne in človeške vire. Posledica
tega je vztrajno naraščanje števila neprofitnih
akterjev, zlasti na področjih socialnega in
zdravstvenega varstva, kar številni uveljavljeni raziskovalci pojasnjujejo z nezmožnostjo
države, da bi si naložila te naloge, drugi pa
ta pojav pripisujejo neuspešnosti trga (Lévai
2000: 87).
Kot odziv na vse večje potrebe naraščajočega števila starih je začela nastajati tudi industrija vodenja primerov v zasebnem sektorju.
Ti nosilci primerov, ki so jih najeli uporabniki
ali še pogosteje člani družin ali kakšne tretje
stranke kot plačniki, pomagajo pri iskanju
storitev in dogovarjanju zanje v imenu svojih
uporabnikov. Nekatera taka podjetja za vodenje
primerov zaposlujejo socialne oskrbovalke na
domu ali pa so celo organizirana kot patronažne službe, številna pa so majhna podjetja
ali partnerstva, ki ponujajo storitve na uro in
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vljenju starih in skrbi zanje stari in tisti, ki
jim pomagajo, pogosto ostajajo zgolj obrobne
figure (Nolan et al. 2001: 1–2).
Zaradi procesa demografskega staranja in
njegovih družbeno-ekonomskih posledic so
se v zadnjem času začeli pojavljati številni
trendi, premiki in napetosti v gerontologiji kot
disciplini, v pobudah politik, katerih namen je
poskrbeti za potrebe ljudi v starajoči se družbi,
in med strokovnjaki, ki si želijo, da bi celostno
in stroškovno učinkovito zadovoljili potrebe
starih in tistih družinskih članov, ki skrbijo
zanje. Številne izmed teh napetosti so odraz
vse večjega zanimanja za kakovost življenja
starih, zlasti »najstarejših starih«, in tega, kako
lahko kljub temu, da so zahteve uporabnikov
vse večje in da nimamo neizčrpnih virov, z
ustreznimi storitvami vzdržujemo kakovost
življenja starih. Glavni trendi, povezani s spremenjenim kontekstom skrbi za stare, so tele.
Obrat v paradigmi zdravstvenega in socialnega varstva. V skrbi za stare in širše v
splošni javni zdravstveni in socialni politiki
je v zadnjem desetletju skoraj povsod po svetu
prišlo do precejšnjih sprememb. V Evropi je do
prvih večjih sprememb prišlo v osemdesetih
letih z razvojem demokratičnega sistema, tržne
ekonomije in z vzpostavitvijo lokalnih oblasti
kot odgovornih organov. Te spremembe so prispevale k redefiniciji politik javnega zdravstva
in socialnega varstva. Obrat paradigme se je
začel zlasti v državah, kjer je v javnem zdravstvu in socialni politiki začela prevladovati
moč trga, posledica česar je bila privatizacija
zdravstvenih klinik in domov za stare. Danes
še ni jasno, koliko bodo družbeno-ekonomske
spremembe odvisne od tržne ekonomije. Obrat
paradigme pa se jasno kaže tudi v tem, da
države področju socialne varnosti namenjajo
manj denarja. V zahodnih socialnih državah
dopolnilne storitve in konkurenco profitnim
in vladnim organizacijam zagotavljajo civilne
in neprofitne organizacije. V srednjevzhodni
Evropi države (zaradi pomanjkanja sredstev)
omejujejo naloge socialne varnosti (ki smo jih
pridobili v socializmu), nevladne organizacije,
ki bi zagotavljale vzporedne, primerljivestoritve, pa šele nastajajo (Lévai 2000: 11–14).
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nimajo nobene vloge pri dodeljevanju javnega
denarja (Kane, Degenholtz 1997: 6–8).
K zdravstvenim in socialnim storitvam za
neodvisno življenje. Naraščanje števila starejšega prebivalstva je zbudilo več zanimanja za
funkcionalne oviranosti starih in njihovo sposobnost za samostojno življenje v skupnosti.
Potreba po zdravstvenih in socialnih storitvah,
ki bi lahko pomagale starim šibkejšega zdravja,
da bi ostali neodvisni, se najbolj dramatično
kaže v povečanju števila najstarejših starih,
starih več kot petinosemdeset let. Oblikovalci
javnih politik se vse bolj zavedajo prihodnjih
demografskih sprememb in razvijajo najrazličnejše odgovore na niz kompleksnih in ključnih
vprašanj. Ta zaskrbljenost kaže, da bo v prihodnje v starajoči se družbi prišlo do globokih
družbenih sprememb, in na daljnosežne učinke
javnih politik na vsakdanje življenje starih in
njihovih družin. Vodenje primera je bilo ves
čas osrednji sestavni del programov oblikovalcev javnih politik, strategij financiranja in
sistemov zagotavljanja storitev. V zadnjih dveh
desetletjih se je izjemno veliko investiralo v
razvoj skupnostnih oblik pomoči in sistemov
njihovega zagotavljanja s ciljem, da bi pomagali
starim šibkejšega zdravja ostati doma oziroma
v skupnosti. V tem oziru je vodenje primerov
postalo del vseh skupnostnih oblik dolgoročnih
programov skrbi za stare. (Holosko, Feit 1996:
151–152).
Celostni pristop k zagotavljanju skrbi.
Posamezne storitve, ki jih zagotovimo starim,
ne glede na to, kako kakovostne so, same
po sebi še niso rešitev, temveč potrebujemo
sistemski pristop k pomoči, ki bi vključeval
tako strokovjake kot druge ljudi. Elementi
sistemskega pristopa, ki se jim posveča vse
več pozornosti, so:
• splošno temeljno načelo, da morajo stari živeti
polno in smiselno življenje in da imajo pravico
do dostojnega življenja
• celostni pogled na uporabnikove, uporabničine
potrebe kot temeljno vrednoto
• več pozornosti bi morali posvečati preventivni
skrbi za zdravje v aktivnih letih življenja
• razvijati bi morali možnosti za primerno delo
za ljudi, ki se bližajo upokojitvi ali se upokojijo

(npr. možnosti zaposlitve za polovični delovni
čas)
• ko se življenjski pogoji starih spreminjajo, bi
jih morali oskrbeti z:
• nizom institucionalnih storitev, zlasti dnevnimi centri in delovno terapijo
• celovito oskrbo na domu, zlasti zdravstveno
in socialno
• drugimi skupnostnimi oblikami pomoči po
meri potreb starih
• strokovnim, visoko kakovostnim institucionalnim varstvom, ki izpolnjuje standardizirane
zahteve.
V poznejših življenjskih obdobjih bi morali
stari prejemati ustrezno paliativno oskrbo in po
potrebi storitve za neozdravljivo bolne (Gáthy
2000:7–8).
Vsi zgornji trendi so v prakse socialnega
dela vnesli vrsto sprememb. Ena izmed največjih je premik od tradicionalnega modela
prakse »dela na primeru« k modelu prakse,
usmerjenem v »vodenje primera«, kar je obetajoč odziv na kontekst skrbi za stare, ki se
spreminja na vseh ravneh.

Zgodovinski izvir
vodenja primera
Vodenje primera pozdravljamo kot zdravilo
za pomanjkljivosti vseh vrst zagotavljanja
storitev dolgotrajne oskrbe. Čeprav je zelo priljubljeno postalo šele v zadnjem času, ni novo,
temveč izvira iz začetka 20. stoletja in začetkov prakse socialnega dela. Njegove korenine
segajo v zgodnje dejavnosti socialnega dela,
namen katerih je bil urejati in koordinirati skrb
za uporabnike. Dejavnosti vodenja primera so
prepoznali tako v predhodnikih služb za socialno delo (settlement house movement) kot v
delovanju dobrodelnih društev. Tako je vodenje
primera povezano s socialnim delom na primeru, ki je temeljna metoda prakse socialnega
dela. Perspektivo zgodnjega socialnega dela na
primeru bi lahko danes imenovali perspektiva
»osebe-v-življenjskem-svetu«, kar neposredno
pomeni delo z uporabnikom in posredno delo
v njihovem imenu. Skrb za to, da bi jim zagotovili koordinirane storitve in odgovarjali za
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Definicija prakse
vodenja primera
Vodenje primera je vse bolj priznano na
številnih področjih služb za delo z ljudmi kot
glavna strategija prakse, bistvena za pospeševanje učinkovitega zagotavljanja storitev za
različne ciljne populacije. Vodenje primera
imenujemo tudi vodenje oskrbe, vodena oskrba, koordinacija skrbi, stalna koordinacija
oskrbe, koordinacija stalne skrbi, povezovanje
storitev in koordinacija storitev (Robinson,
2000: 140). Kot vsi vidiki prakse socialnega
dela se tudi vodenje primera opira na temeljne
poklicne vrednote in strokovno znanje. Vodenje primera je lahko neposredna in posredna
metoda socialnega dela. Neposredna praksa
vključuje dejavnosti, kot so ocena uporabnika ali uporabnice in družine in svetovanje,
posredna praksa pa vključuje naloge v zvezi
s financiranjem in načrtovanjem programa
(Greene 2000: 155–157).
Definicija vodenja primera izhaja iz načela, na katerem temelji uporaba tehnologije te
prakse. Različni avtorji so predlagali različne
definicije kot odgovor na vprašanje, kaj je
vodenje primera. Po eni izmed njih je vodenje
primera »za uporabnika primerna strategija
za pospeševanje koordinacije služb za delo
z ljudmi, možnosti oziroma pravic«. Najpomembnejša rezultata vodenja primera sta, 1)
da povežemo storitve niza organizacij in 2)
da dosežemo kontinuiranost oskrbe (Moxley
1989: 11–12). Vodenje primera je strukturna
lastnost, ki je vgrajena v storitve oskrbe na
domu in skupnostnih oblik skrbi in povečuje
kakovost zagotovljenih storitev. Zaposleni
s poklicnim nazivom »nosilec primera« ali
»koordinator oskrbe« pomaga starim ljudem
šibkejšega zdravja, da ugotovijo, kakšne so
njihove potrebe, za katere potrebujejo storitve
skrbi na domu, poišče oziroma koordinira storitve, pooblasti koga za izvajanje storitve oziroma neposredno najame storitev in izvajanje
storitev redno nadzira (Kane, Degenholtz 1997:
6–8). V Barkerjevem Social Work Dictionary
najdemo še eno definicijo: »Vodenje primera
je postopek načrtovanja, iskanja in spremljanja
storitev različnih agencij za socialne storitve
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zagotavljanje storitev in uporabo virov izvira
iz metod vodenja dokumentacije, ki so se razvile v teh zgodnjih gibanjih. Vodenje primera
je imelo v zgodovini dvojni niz ciljev – en niz
je bil povezan s kakovostjo, učinkovitostjo in
koordinacijo storitev, drugi pa z zagotavljanjem
odgovornosti in stroškovno učinkovito uporabo
virov. Sodobno vodenje primera izvira iz teh
korenin in temelji na zavezanosti, da bo reševalo tako uporabnikove kot sistemske težave
(Holosko, Feit 1996: 152–153).
V sedemdesetih letih so se kot rezultat družbenih, medicinskih in demografskih sprememb
razvili drugačni modeli vodenja primera. Nastanek vodenja primera lahko zasledimo v šestih
značilnih dejavnikih, ki vplivajo na strukturo in
proces zagotavljanja storitev znotraj sodobnih
služb za delo z ljudmi. Ti dejavniki so:
1) vpliv deinstitucionalizacije na zagotavljanje
socialnih storitev
2) decentralizacija skupnostnih služb
3) prisotnost populacij uporabnikov in uporabnic,
ki zelo težko socialno funkcionirajo, v naših
skupnostih
4) priznanje ključne vloge, ki jo imajo podpora
družbe in socialne mreže v funkcioniranju
posameznikov in posameznic v družbi
5) fragmentacija služb za delo z ljudmi
6) vse večja zaskrbljenost zaradi stroškovne
učinkovitosti služb za delo z ljudmi (Moxley,
1989: 12–15).
Vzporedno s tem razvojem se je izraz »vodenje primera« (case management) v začetku
sedemdesetih let začel pojavljati v literaturi
in leta 1974 so ga začeli uporabljati v strokovnem jeziku. Povečanje brezdomnosti, deinstitucionalizacija, revščina in drugi socialni
problemi pa tudi staranje prebivalstva in vse
več posameznikov s kroničnimi boleznimi so
prispevali k potrebi po sistemu, s katerim bi
lahko koordinirali in porazdelili storitve zadovoljevanja potreb. Pred nedavnim je premik k
vodeni oskrbi v zdravstvenih storitvah poudaril
potrebo po nosilcih primerov v medicinskem
okolju. V kontekstu vodene oskrbe lahko ima
nosilec primera vlogo koordinatorja storitev in
tistega, ki obvladuje stroške zdravstvene oskrbe
(Robinson, 2000:137).
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in osebja v uporabnikovem imenu. Navadno
glavno odgovornost za uporabnika, uporabnico
prevzame kakšna agencija, ki določi nosilca
primera; ta koordinira storitve, opravlja zagovorništvo in včasih nadzira vire in najame
storitev za uporabnika. Ta postopek omogoča,
da več socialnih delavcev v agenciji ali iz različnih agencij koordinira svoja prizadevanja za
pomoč uporabniku, uporabnici s strokovnim
timskim delom, s čimer širijo paleto ponudbe
storitev, po katerih se kažejo potrebe. To omeji
težave, ki nastajajo zaradi fragmentiranja storitev, prepogostih menjav osebja in neustrezne
koordinacije izvajalcev storitev ...« (Barker
2003: 58).
Z vodenjem primera je povezan širok spekter ciljev, ki zadevajo neposredne storitve,
razvoj sistema in obvladovanje stroškov. Pri
ciljih neposrednih storitev se osredotočamo
zlasti na uporabnike, uporabnice, tiste, ki
skrbijo zanje, in družinske člane, posebno pozornost pa posvečamo izboljšanju koordinacije
storitev, dostopu do njih, njihovi kakovosti in
učinkovitosti. Na področju razvoja sistema
nosilci primera ocenijo lokalni sistem zagotavljanja storitev, da ugotovijo, katere storitve
uporabnik, uporabnica potrebuje, jih razvijejo
ali razširijo ponudbo. Poleg tega nosilci primera tudi dodeljujejo sredstva, pooblaščajo
izvajalce storitev in nadzorujejo sistem, kar
zadeva obvladovanje stroškov. To je izjemno
kompleksna vloga, ki zahteva široko strokovno
in splošno znanje in obvladovanje različnih
spretnosti (Holosko, Feit 1996: 153). Čeprav
je vodenje primera eno izmed glavnih področij
socialnega dela, tudi v nekaterih drugi poklicih, denimo v poklicu medicinske sestre, menijo, da izraz »nosilci primera« pripada njim.
Vendar pa poklic medicinske sestre kot nosilca
primera pogosto ne ponuja enakih storitev kot
vodenje primera v socialnem delu, temveč se
osredotoča bolj na zdravstvene potrebe bolnikov v bolnišnicah in ambulantnih službah
in se ne ukvarja s socialnimi potrebami in
potrebami zaradi življenjskega okolja (Robinson, 2000: 140).
O tem, kaj je vodenje primera, so zelo veliko
razpravljali. Čeprav je v zadnjem času razprava

nekoliko potihnila, so definicije, kaj je vodenje
primera in kdaj ga uporabljamo, še vedno precej
različne. Seveda ne moremo pričakovati, da se
bodo vsi v razpravi strinjali z eno definicijo,
filozofijo ali pristopom. Kljub temu pa je sčasoma prišlo do precejšnjega soglasja, kar zadeva
ključne sestavne dele vloge in funkcij vodenja
primera. Tako lahko prakso vodenja primera
bolj odločno opredelimo kot dinamični strateški
pristop, ki ga uporabljamo v praksi socialnega
dela in pri katerem se osredotočamo na ugotavljanje potreb uporabnikov, uporabniic in na to,
da jih povežemo z ustreznimi viri v skupnosti,
da lahko zadovoljujejo svoje potrebe.

Funkcije vodenja primera
Nosilec primera organizira, koordinira in
vzdržuje uporabnikovo, uporabničino podporno mrežo, tako da uporabi pet ključnih funkcij
vodenja primera. Nosilec primera lahko te
funkcije uporabi v drugačnem vrstnem redu
in nekatere ponovi, če to narekujejo uporabnikove, uporabničine potrebe. Lahko pa jih
uporabi hitro drugo za drugo kot sredstvo, da
se odzove na največjo uporabnikovo, uporabničino potrebo ali na krizno situacijo. Te ključne
funkcije so:
• ocena uporabnikovih, uporabničinih potreb
po storitvah, zmogljivosti socialne mreže in
ponudnikov storitev
• načrtovanje storitev, ki temelji na multidisciplinarnem ali interdisciplinarnem strokovnem
delu in aktivnem sodelovanju uporabnika,
uporabnice
• intervencija pri uporabnikih, uporabnicah kot
sredstvo za povečevanje njihove spretnosti in
zmožnosti, da skrbijo zase, oz. v sisteme, ki
zadevajo uporabnika, uporabnico
• spremljanje (monitoring) izvajanja storitev,
uporabnikovega, uporabničinega stanja,
zagotavljanja storitev in sodelovanja članov
socialne mreže
• evalvacija učinkovitosti načrta storitev za
uporabnika, uporabnico in vpliva načrta na
uporabnikovo, uporabničino funkcioniranje,
na zmogljivost njegove, njene socialne mreže,
da ga, jo podpre, in na sposobnost strokovnega
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Od »dela na primeru«
k »vodenju primera«
Praksa socialnega dela se je tradicionalno
razvila na temelju modela »dela na primeru«.
Socialno delo na primeru je usmeritev in
vrsta prakse, ki jo uporabljajo poklicni socialni delavci, ko prevajajo psihosocialne,
vedenjske in sistemske koncepte v praktična
znanja, s katerimi pomagajo posameznikom

in družinam reševati psihične, medosebne,
družbenoekonomske težave in težave z okolico z neposrednim osebnim odnosom (Barker
2003: 402). Posledica je, da veliko socialnih
delavcev meni, da je socialno delo na primeru
sopomenka s prakso kliničnega socialnega
dela, ki je poklicna raba teorije in metod socialnega dela za zdravljenje in preprečevanje
psihosocialne disfunkcionalnosti, hendikepiranosti ali oviranosti, vključno s čustvenimi in
duševnimi motnjami. Seveda tudi socialno delo
na primeru oziroma klinična praksa socialnega
dela poudarja perspektivo osebe v okolju.
Vendar je svetovnim demografskim trendom in spreminjajočim se okoliščinam, v katerih poteka skrb za stare, ki smo jih prikazali
v prejšnjem poglavju, neogibno sledil premik
v poklicnih praksah socialnega dela s starimi
ljudmi. Neposreden osebni odnos, ki je bil del
dela na primeru, se je kmalu razširil na odnose
s socialnimi mrežami starih ljudi in širšimi
podpornimi mrežami v skupnosti. Poleg tega
so se praktični pristopi gibali vzdolž kontinuuma od tega, da nekaj “delamo ljudem« (poleg
tega, da jim pomagamo, jih tudi omejujemo in
nadzorujemo), k delu »za« ljudi (zaščitniška,
pogosto pokroviteljska domneva, da je »lepo«
skrbeti za stare) in nato k delu »s« starimi (partnerstvo in participacija), se pravi k temu, da
jim ponudimo bolj neodvisno izbiro in lasten
nadzor, to pomeni, da zase delajo sami, a po
potrebi »s pomočjo«. V iskanju najboljšega
odgovora na raznovrstne potrebe vse večjega
števila starih je bilo vodenje primera dobro
sprejeto in privzeto kot najprimernejši svetovni model prakse, ki hkrati omogoča širše
skupnostno delo pri odzivu na potrebe starih
in pri obravnavanju specifičnih potreb starih
po oskrbi, podpori in storitvah uporabi njihov
polni potencial in zmogljivost.
Čeprav vodenje primera uporabljamo v številnih okoljih, je zlasti pomembno na področju
gerontološkega socialnega dela. Gerontološko
socialno delo je usmeritev in specializacija
v socialnem delu, ki se ukvarja s psihosocialno obravnavo starih ljudi – z razvijanjem
in vodenjem socialnih storitev in programov
za stare (Barker 2003: 178). Tako je jasno,
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delavca, da dela z uporabnikom, uporabnico
(Moxley 1989: 20–21).
Weil in Karls (1985) sta orisala osem funkcij
vodenja primera: a) identificiranje uporabnikov
in terensko delo, s katerim določimo ciljno
populacijo in uporabnikovo, uporabničino
upravičenost, b) ocena in diagnoza uporabnika,
uporabnice, pri kateri ovrednotimo njegove,
njene ravni funkcioniranja in potrebe po storitvah, c) načrtovanje storitev in ugotavljanje
virov z uporabnikom in člani mrež storitev, pri
čemer opišemo korake in vprašanja, kar zadeva zagotavljanje storitev, njihovo spremljanje
in evalvacijo, d) povezovanje uporabnikov,
uporabnic s potrebnimi storitvami, povezovanje ali zagotavljanje storitev za uporabnika,
uporabnico, e) izvajanje in koordinacija storitev, ocena storitev in reševanje problemov,
zaključevanje dela oziroma končna izpolnitev
načrta, f) spremljanje (monitoring) izvajanja
storitev, nadzorovanje in supervizija storitev,
g) zagovorništvo za uporabnika, uporabnico
in z njim, njo v mreži storitev v sodelovanju
s uporabnikom, vztrajanje pri uporabnikovih,
uporabničinih potrebah, h) evalvacija izvajanja storitev in vodenja primera, ugotavljanje
napredovanja načrta storitev, ki bi lahko
prerastel v kontinuirano storitev z istim ali
prenovljenim načrtom storitev, zaključevanje
ali osnovno spremljanje uporabnika (followup) (Weil, Karls 1985). Po Barkerju (2003)
tipično vodenje primera vključuje določanje
primera, celostno oceno z več vidikov in pogosto ponovno oceno. Vodenje primera lahko
vključuje spremljanje napredka uporabnikov,
ki potrebujejo storitve več strokovnjakov,
agencij, zdravstvenih organizacij in programov
socialnih storitev (Barker 2003: 58).
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da gerontološko prakso socialnega dela in
vodenje primera notranje povezuje vodenje
socialnih storitev in programov. Glede na
možnost kompleksnih medicinskih, socialnih,
ekonomskih in pravnih vprašanj, ki so notranja
procesu staranja, vodenje primera v praksi gerontološkega socialnega dela omogoči model,
po katerem opredelimo probleme, ocenimo
potrebe, zagotovimo povezave s storitvami in
preverjanje napredka, da starejšim zagotovimo
kar najboljše storitve (Robinson 2000: 136). V
nadaljevanju bomo širše teoretsko predstavili
ključne vloge, cilje, etične dileme in funkcije
vodenja primera s starimi ljudmi.

Vloge, cilji in etične dileme
vodenja primera
pri delu s starimi
Vlogo socialnega delavca pri koordinaciji
in povezovanju posameznih sestavnih delov
storitev dolgotrajne skrbi za stare imenujemo
vodenje primera. Vodenje primera lahko imamo
za intenzivno zbiranje informacij (intake), da za
uporabnika izberemo primerne storitve vzdolž
kontinuuma skrbi. Nosilci primera pomagajo
starim, tako da celostno ocenijo potrebe, zasnujejo načrt primera, omogočijo dostop do
storitev, koordinirajo delo številnih strokovnjakov in nastopajo kot uporabnikovi, uporabničini
zagovorniki. Namen teh dejavnosti je izboljšati
ali vzdrževati življenje starejše osebe v najmanj
omejenem in najbolj varnem okolju. Če povzamemo, se je koncept kontinuuma skrbi pojavil
kot odziv na potrebo po modelu, ki bi povezal
različne ravni uporabnikovega funkcioniranja
in zagotavljanja storitev. Glavna funkcija vodenja primera v socialnem delu je oceniti stanje
starejšega posameznika ali posameznice in jima
ponuditi tak tip skrbi, ki bo primeren za njune
potrebe (Greene 2000: 155–157).
Nosilci primerov delajo s starimi v najrazličnejših okoljih. Številni programi v mreži
storitev vključujejo vodenje primera kot svoj
sestavni del. Specifično okolje, kjer zaposlujejo nosilce in nosilke primerov na področju
gerontologije, so domovi za starejše, zdravstvena pomoč na domu in programi negovalnih

domov. Nosilci, nosilke primerov lahko delajo
tudi v okoljih, kamor so vključeni tudi stari,
denimo v organizacijah za ljudi s hendikepom
ali duševno boleznijo. Potemtakem bodo nosilci primerov v socialnem delu ugotovili, da
lahko delajo s starimi na številnih področjih
socialnih storitev (Robinson 2000: 137–138).
Obseg nalog, ki jih izvaja nosilec primera,
je neposredno povezan s funkcijo storitvene
organizacije in z uporabnikovimi potrebami.
Vsaka naloga lahko vključuje več različnih
delovnih vlog. Nosilec ali nosilka primera bosta morda morala za istega uporabnika izvajati
svetovanje, povezovanje storitev, koordinacijo
virov in zagovorništvo.
Rečemo lahko, da veliko pričakujemo od
ciljev vodenja primera. Razdelimo jih v dve
kategoriji, v prvi so tisti, ki so osredotočeni
na uporabnika, uporabnico, v drugi pa tisti,
ki so usmerjeni v spremembe v sistemu zagotavljanja storitev. V uporabnika, uporabnico
usmerjeni cilji so:
1) zagotoviti, da storitve ustrezajo potrebam
2) spremljati uporabnikovo, uporabničino stanje,
da bi mu, ji zagotovili ustrezne storitve
3) izboljšati dostop do kontinuiranih dolgoročnih
storitev
4) podpreti ljudi, ki skrbijo za uporabnika, uporabnico
5) delovati kot most med institucionalnimi sistemi
in skupnostnimi oblikami skrbi.
Sistemsko usmerjeni cilji so:
1) omogočiti razvoj širšega spektra neinstitucionalnih storitev
2) razvijati kakovost in učinkovitost zagotavljanja
dolgoročnih storitev
3) spodbujati koordinacijo dolgoročnega zagotavljanja storitev
4) ugotoviti, kateri posamezniki so izpostavljeni
največjemu tveganju, da bi jih dali v dom, in
preprečiti neustrezno institucionalizacijo
5) obvladovati stroške, tako da nadzorujemo
uporabnikov dostop zlasti do dragih storitev
(Austin 1996: 162–164).
Pri vodenju primera se lahko pri starih pojavijo tudi zapletena etična vprašanja. Ena izmed
dilem se pojavi, ko mora nosilec, nosilka primera presoditi, ali je starejša oseba kompetentna,
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ni nobene neposredne nevarnosti? Nosilec,
nosilka primera mora pogosto sprejeti etično
zahtevno odločitev, tako da pretehta argumente
za in proti med uporabnikovo, uporabničino
samoodločitvijo na eni strani in kakovostjo
življenja in vprašanjem varnosti na drugi
(Robinson 2000: 155–156).
Ni se vselej lahko etično odločiti in nosilci primerov, ki delajo s starimi, se morajo
zavedati, da bodo naleteli na etične dileme.
Sprejemanje etičnih odločitev zahteva, da
upoštevamo vrednote socialnega dela, interveniramo s svojim znanjem in smo zavezani
pravici uporabnika do samoodločanja.

Funkcije vodenja primera in
gerontološko socialno delo
Čeprav obstaja veliko modelov storitev vodenja skrbi, imajo vsi skupne jedrne funkcije.
Austin (1996) oriše tale skupni niz glavnih
sestavnih delov vodenja primera: 1) terensko
delo, 2) pregled informacij (screening), 3)
formalna ocena stanja, 4) načrtovanje skrbi,
5) dogovarjanje za storitve (service arrangement), 6) spremljanje (monitoring) in 7) ponovna formalna ocena stanja. Rothman (1992)
pa določa tele funkcije: opredelitev primera
(case finding), ocena, načrtovanje storitev,
koordinacija, preverjanje (follow-up), ponovna
ocena (Rothman 1992).
Te naloge zagotavljajo temeljni okvir za
splošni model vodenja primera. Pri starih je
lahko posebna operacionalizacija ključnih
funkcij in nalog nekoliko drugačna in jo lahko
dopolnimo z dodatnimi okviri. V nadaljevanju
bomo prikazali uporabo teh nalog v gerontološkem socialnem delu.
Napotitev, sprejem in ocena. Začetna koraka
tega procesa sta, 1) da se povežemo z uporabnikom, uporabnico, 2) da zberemo začetne
informacije s procesom ocenjevanja. Ena prvih
vlog nosilcev primerov je terensko delo. Delo
na terenu vključuje ponujanje storitev, ki jih zagotavlja določena agencija, in to, da poiščemo
osebe, ki potrebujejo te storitve in so upravičene do vodenja primera in storitev pomoči.
Druga izraza za delo na terenu sta »odkrivanje
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da se samostojno odloča, denimo, ali bo še
naprej živela v skupnosti, kjer je na voljo malo
virov, ali bo upoštevala medicinsko zdravljenje
ali ostala v nezdravi ali nevarni situaciji. Druga
dilema je uravnovešanje odgovornosti med
nosilno organizacijo in uporabnikom. Ta vrsta
konflikta se pojavi v situacijah, ko, denimo,
izvajalec poskuša zmanjšati stroške, uporabnik,
uporabnica pa potrebuje nepretrgano prejemanje storitev. Pri vodeni oskrbi se morajo nosilci
primerov vse bolj odločati za tako storitev, ki
uravnoveša potrebe uporabnika, uporabnice
in finančne in časovne omejitve programov
pomoči starim.
Ko uveljavljamo univerzalno vrednost participacije pri načrtovanju skrbi, se moramo
zavedati tudi, da imajo uporabniki in njihove
družine različna mnenja o sodelovanju pri sprejemanju odločitev in o sprejetih odločitvah. Tu
je etična dilema že vprašanje, kdo je uporabnik.
Druga dilema je povezana z naravo poklica in
s tem, da so socialni delavci in drugi strokovnjaki v skrbstvenih poklicih etično zavezani
zagotavljati kakovostne storitve. Dejansko
se je v zadnjem času razprava premestila od
vprašanja, kaj je vodenje primera, k vprašanju, kaj je kakovostno vodenje primera, saj je
vse več pozornosti posvečene oblikovanju in
izvajanju sistemov zagotavljanja kakovosti v
programih vodenja primerov. Drug temeljni
etični pomislek je uporabnikovo, uporabničino samoodločanje. Pri delu s primerom si
prizadevamo, da bi spodbujali uporabnike k
čim večji neodvisnosti, ki bi bila skladna z njihovimi zmožnostmi in željami glede pomoči,
hkrati pa bi jim omogočila, da bi lahko čim
bolje skrbeli sami zase. Vendar je za starejše
uporabnike to, da želimo spodbujati in zaščititi
njihovo samoodločanje, precejšen izziv (Austin
1996: 172). Stari ljudje pogosto nočejo sprejeti
nečesa, kar dojemajo kot vtikanje v njihovo
življenje, zaradi česar gledajo na storitve dela
s primerom sumničavo in domnevajo, da je
zadaj cilj, da »jih vtaknejo v dom«. Kako
naj se potem nosilec primera odloči, da bo
nasprotoval željam uporabnika, uporabnice?
Če je uporabnik, uporabnica v nevarnosti,
je odločitev nemara enostavna; kaj pa kadar
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primera« (case finding) in »lociranje ciljne
populacije« (locating the target population)
(Austin 1996: 155). Delo na terenu ima lahko
veliko oblik in ga določa poslanstvo agencije.
Če je socialni delavec, ki se ukvarja s področjem gerontologije, zaposlen v organizaciji,
ki zgolj posreduje storitve (se pravi, napotuje
uporabnike drugam), mora pri terenskem delu
oceniti stanje uporabnika in poiskati storitve, ki
jih potrebuje. Če je terenski delavec zaposlen
v organizaciji, ki zagotavlja neposredne storitve starejšim, je njegova vloga, da pregleda
informacije o uporabniku, uporabnici (screening) in potrdi njegovo, njeno upravičenost do
storitev. Ko poveže uporabnika, uporabnico z
agencijo, se začne proces zbiranja informacij,
ki mora vključevati več obsežnejših kategorij
informacij: o zdravstvenem stanju, o duševnem zdravju in o socialnih virih. Stari, zlasti
tisti, ki so šibkega zdravja, imajo lahko veliko
zdravstvenih in funkcionalnih težav, ki lahko
povzročajo psihološke težave ali prispevajo k
njim. Pri zbiranju informacij mora nosilec primera uporabiti znanje o dobri praksi, denimo
to, da vključi uporabnika, uporabnico v proces,
da mu, ji pojasni situacijo, da se odziva nanj,
nanjo kot na enkratnega posameznika, posameznico in razišče negativne in pozitivne vidike
njegove, njene situacije. Med oceno lahko nosilec primera uporabi ocenjevalne instrumente
(lestvice, vprašalnike in kontrolne sezname),
da ugotovi, katera področja uporabnik, uporabnica obvladuje in katere so njegove, njene
potrebe. Poleg tega lahko nosilec primera opravi tudi kvalitativno evalvacijo uporabnikov. K
razumevanju uporabnikovih, uporabničinih
močnih točk in potreb prispeva strukturiran ali
polstrukturiran intervju za oceno tako instrumentalnih kot čustveno-kognitivnih potreb. Pri
vodenju primerov starih in njihovih družin so
včasih potrebne tudi terapevtske spretnosti, saj
lahko psihosocialna vprašanja ovirajo uporabo
storitev, zato jih mora nosilec primera prav tako
obravnavati (Robinson 2000: 144–147).
Načrtovanje storitev – razvoj strategije za
delovanje. Ko nosilec primera zbira informacije o trenutnih potrebah in virih, jih oblikuje
v načrt primera, ki določa cilje storitve. Vendar

pa se moramo zavedati, da proces ocenjevanja poteka nenehno in doseže svoj vrhunec
v ponovni oceni, potem ko izpeljemo načrt
primera do konca. Ocena se osredotoča na
nekaj razsežnosti: ureditev življenja (living
arrangement), prebivališče, interakcija z
neformalnimi viri pomoči, neformalne dejavnosti vsakodnevne pomoči za življenje, ravni
zdravstvenega varstva in morebitna posebna
bolezen, uporabnikove želje, vedenje, kontinenca, obiskovanje dnevnega centra in oskrba
na domu, potreba po dnevnem centru, skupno
gospodinjstvo, življenje z drugimi, oddelek
(zavod) za pomoč na domu, raven obremenitve
osebja (Hennessy 1993: 335). Ker imajo uporabniki, uporabnice šibkega zdravja navadno
več zdravstvenih težav, funkcionalnih ovir in
socialnih izgub naenkrat, je za učinkovito načrtovanje oskrbe in organizacijo storitev potrebna
celostna ocena, ki upošteva vse razsežnosti
(Austin 1996: 156), vključno z informacijami
vseh članov skupine, ki dela s primerom – socialnih delavcev, medicinskih sester, socialnih
oskrbovalk in zdravnikov. Načrt primera za
stare naj poveže uporabnikove želje in vire v
organiziran načrt delovanja, ki bo osredotočen
na storitve, primerne za njegove, njene kompleksne potrebe. Za načrt intervencij potrebujemo
oceno, na temelju katere oblikujemo celovit in
izvedljiv načrt primera. Med oblikovanjem načrta določimo tudi ustrezne tehnike doseganja
ciljev. Pri načrtovanju primera naj, kolikor je
mogoče, sodeluje tudi uporabnik, uporabnica.
Veliko bolj uspešen bo tisti načrt, ki ga bomo
oblikovali skupaj z uporabnikom, uporabnico
in ne zgolj zanj, zanjo. Uporabniki se tudi dobro odzovejo, če jim ponudimo priložnost, da
sodelujejo pri skrbi zase in imajo nadzor nad
svojim življenjem.
Koordinacija storitev – opredelitev in
povezovanje storitev. Ko opravimo oceno in
naredimo načrt primera, je naslednji korak, da
poiščemo vire, ki bi bili primerni za uporabnika, uporabnico. Povezovalna faza vodenja
primera ne pomeni kratko malo tega, da uporabnika, uporabnico napotimo k ponudniku
storitve. To, da povežemo najstarejše stare s ponudniki storitev, vključuje povsem konkretna
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cerkev, prijatelje in sosede. Proces pomoči
lahko ovirajo družinska prepričanja o dajanju skrbi in individualna razmerja med člani
družine (denimo, napet odnos med starejšima
sorojencema), ki zahtevajo posebno presojo.
Optimalna uporaba neformalnih virov pri
delu s primerom. Prijatelji in sosedje so lahko
odlični spontani pomočniki, saj so pogosto
najbližji stari osebi. Lahko pa se tudi zgodi,
da uporabnik, uporabnica noče, da bi prijatelji in sosedje vedeli za njegovo, njeno stanje.
Uporabnik, uporabnica lahko nosilcu primera
najbolje pojasni, kateri prijatelji in družinski
člani so primerni za pomoč, da bo lahko
obdržal, obdržala kaj nadzora nad osebnimi
informacijami. Razsežnosti, ki jih lahko uporabimo pri oceni neformalnih mrež pomoči, so
velikost, koliko pomagajo, kako trajne so, kako
dostopne so, kako blizu so in kako recipročne
so. Starejšega uporabnika navadno povežemo
tako s formalnimi kot z neformalnimi sistemi.
Nosilec primera mora v luči uporabnikovih
ciljev in potreb določiti primerne mreže in
oceniti, koliko lahko pomagajo. Neformalne
mreže lahko izjemno veliko pomagajo pri delu
s starejšimi. Sosedje lahko ponudijo neformalno pomoč, denimo nakup hrane, prevoz,
vzdrževanje doma ali nadzorovanje zdravja. Te
storitve so pogosto ključne, da lahko starejša
oseba še naprej živi doma (Robinson 2000:
150–151).
Spremljanje storitev – ponovna ocena in
rezultat evalvacije. Potem ko nosilec primera
vzpostavi neformalne in formalne povezave
in naredi načrt oskrbe, je njegova naloga, da
spremlja situacijo in jo vedno znova ocenjuje,
da ugotovi, ali vse poteka po načrtu oziroma
ali je treba načrt storitev spremeniti. Do spremembe načrta lahko pride iz več razlogov,
denimo, zaradi sprememb v uporabnikovem
telesnem zdravju (če je doživel kakšno
nesrečo ali padec ipd.), duševnem zdravju
(napredovanje Alzheimerjeve bolezni ipd.),
socialnih razmerjih (bolezen ali smrt primarnega oskrbovalca ipd.) ali finančnem statusu
(v zvezi s stroški storitve in upravičenostjo
do nje ipd.). Ko pride do takih sprememb,
mora nosilec primera ponovno oceniti načrt
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dejanja, na primer, da jim zagotovimo prevoz,
jih spremljamo do ponudnika storitve in jim
po možnosti pomagamo pri posredovanju
informacij drugemu ponudniku (Rothman
1992). Koordinacija storitev je pravzaprav
izvajanje načrta skrbi in vključuje pogajanje
s ponudniki storitev, kadar nosilec primera
napoti uporabnika k drugim ponudnikom, in
naročanje storitev ponudnikov, kadar je nosilec primera pooblaščen za neposredni nakup
storitve v uporabnikovem imenu. (Austin 1996:
160). Nosilci primerov bi morali tudi nenehno
razvijati vire, saj je zbiranje informacij o virih in spremljanje razpoložljivosti storitev in
smernic o sodelovanju eden izmed bistvenih
delov vodenja primera.
Ko nosilec primera začne iskati primerno storitev, mora vedeti, kakšne težave ima
uporabnik, uporabnica in kaj ga, jo ovira pri
dostopu do storitev, na primer slaba kakovost
storitev, nezadovoljiva storitev, izkoriščanje
najstarejših starih in pogosto menjanje gospodinjskih pomočnic oz. osebnih negovalk.
Zato je dodatna naloga nosilca primera nadzor
ponudnikov storitev in to, da pokaže na resne
pomanjkljivosti pri zagotavljanju storitev.
Bistveni del opredelitve in povezovanja storitev je, da razumemo funkcijo ponudnika storitve. Informacije o njem naj vključujejo to, ali
so storitve uporabniku, uporabnici dostopne,
ali je upravičen do njih in kakšna je njegova,
njena finančna zmogljivost. V procesu zbiranja
teh informacij nosilec primera oceni kakovost
zagotovljene storitve, ozračje in nastanitvene
zmogljivosti ponudnika storitve, in ključne
osebe v sistemu. Nosilec primera naj osebno
podpre uporabnika, uporabnico, ko ta stopa v
stik z različnimi storitvami; to je pri starejših
ljudeh zlasti pomembno.
Nosilci primerov bi morali skupaj z uporabnikom, uporabnico raziskati tudi možnosti
neformalnih povezav, ki so pogosto enako
pomembne kot formalne. Poleg tega, da nosilec
primera vzpostavi povezavo s skupnostnimi
viri, mora uporabiti tudi druge vire, denimo
posvet z družino ali drugimi oskrbovalci, in
spremljati in širiti uporabnikovo socialno mrežo, ki vključuje, denimo, razširjeno družino,
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storitev in vključiti nove komponente, ki bodo
prispevale k rešitvi nastajajočih problemov.
Funkcija spremljanja lahko vključuje tudi
analizo stroškov in iskanje cenejših razpoložljivih storitev. Nenehno spremljanje nam
lahko razkrije tudi posebna področja znotraj
storitev, kjer se uporabnik težko pogaja in
jih presoja. Vodenje primera vključuje telefonski stik, da napotitev poteka hitreje in je
laže spremljati njen potek, sestanki z drugim
osebjem iz organizacije, ki zagotavlja storitev,
to, da spremljamo uporabnike, uporabnice do
različnih storitvenih organizacij in zagotavljamo podporo in spodbudo, kadar ga, jo kam
napotimo, ali pri izvajanju načrta storitve, ki
že poteka. Če ugotovimo, da ima težave več
uporabnikov, uporabnic pri različnih organizacijah ali v različnih situacijah, nas to lahko
zelo spodbudi, da kaj ukrenemo, da bi bile te
storitve dostopnejše ali bolj celostne.
Ponovno presojo lahko izvajamo redno
ali pa se zanjo odločimo, ker se zgodi kaj
posebnega. V vsakem primeru naj vključuje sistematično preverjanje uporabnikove,
uporabničine trenutne situacije in njegovega,
njenega funkcioniranja. Naš cilj pri tem je,
da opredelimo, ali se je od začetne ali zadnje
presoje do trenutne presoje kaj spremenilo, in
da ugotovimo, koliko smo napredovali k ciljem
našega načrta skrbi. Ponovna ocena je pogosto
ponovna evalvacija največjih uporabnikovih
težav. V nekaterih programih je ponovna ocena
spremenjena oblika prvotne ocene in se zlasti
osredotoča na spremembe, do katerih je prišlo
od zadnje ocene (Austin 1996: 161).
Nosilec primera lahko v tej fazi uporabi
različne oblike spremljanja (monitoringa), na
primer: a) zapisi o stikih z uporabnikom, na
katerih je kratek opis tistega, kar se dogaja med
vsakim stikom z uporabnikom, in njegovega
napredovanja k ciljem, b) zapisnik obiskov,
ki vsebuje zapise o delu nosilca primera in
je mera pogostosti in intenzivnosti njegovih
stikov z uporabniki, in c) lestvica doseganja ciljev, ki določa posamezna področja sprememb
in niz ustrezajočih ciljev, pa tudi pričakovanja
glede izpolnitve ciljev, kar nam pomaga oceniti
subjektivni vidik napredovanja primera.

Spremljanje in ponovna ocena nista vselej
lahki nalogi; njuno učinkovitost lahko ovirajo
preohlapni cilji, uporabnikova, uporabničina
nemotiviranost in odpori. Dosledno spremljanje in ponovna ocena omogočita nosilcu
primera, da ve, kdaj in ali je primerno končati
storitev. Nekateri starejši ljudje šibkejšega
zdravja sicer potrebujejo storitve vodenja primera vse do smrti, številni pa jih potrebujejo
zaradi kakšnega nepričakovanega dogodka,
denimo zlomljene noge ali smrti zakonca; ko
so kratkoročne storitve opravljene, moramo
narediti evalvacijo vodenja primera. Čeprav je
evalvacija našteta kot zadnja naloga, je najprimernejši čas, da jo začnemo, na začetku procesa vodenja primera; tako bo bolj osredotočena,
dosledna in povezana z zastavljenimi cilji.
Vodenje primera je okvir za povezovanje
storitev, pogajanje s ponudniki storitev, oceno
uporabnikovih potreb, spremljanje izvajanja
storitev, oceno napredka in evalvacijo rezultatov. Najučinkovitejše je, da proces izvedemo
od začetka do konca, se pravi, od terenskega
dela in napotitve uporabnika do evalvacije
rezultata. Poleg tega vodenje primera, pri katerem sledimo zgornjim funkcijam, omogoči, da
kombiniramo formalne in neformalne storitve,
s čimer okrepimo uporabnikovo moč.

Pogled naprej
Demografsko staranje vse bolj spreminja
kontekst zagotavljanja storitev za vse večje število starih ljudi skoraj povsod po svetu in vpliva na pristope k zadovoljevanju njihovih potreb
v gerontološki praksi socialnega dela. Delo na
primeru, ki je prevladovalo do nedavnega, je
danes nadomestil model vodenja primera, ki je
bolj razširjen in dokazano učinkovit in celosten
model zagotavljanja storitev najrazličnejšim
skupinam uporabnikov. Vodenje primera je pomembno orodje zlasti za gerontološko socialno
delo. Analiza vlog in funkcij vodenja primera,
kakor ga uporabljamo v gerontološkem socialnem delu, je pokazala, da je vodenje primera
na tem posebnem področju socialnega dela
posebno učinkovit in primeren model za stare,
ki potrebujejo več različnih storitev naenkrat.
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Ta model je tipičen primer socialnega dela, ki
se osredotoča na »osebo-v-življenjskem svetu«, in omogoča socialnemu delavcu, delavki,
da razišče in uporabi širok spekter storitev,
da dela kot koordinator in nosilec storitev v
lokalni skupnosti.
Zato ni dvoma, da bo vodenje primera še
naprej osrednja funkcija in storitev pri zagotavljanju dolgoročnih skupnostnih oblik pomoči
za stare. Notranja napetost med odgovornostmi, ki so usmerjene na uporabnika, in tistimi,
ki se osredotočajo na sistem, ne bo izginila.
Udeleženost socialnega dela v upravljanju primera ne bo povsod po svetu enaka, temveč bo
odvisna od tega, kako kje opredeljujejo vlogo
vodenja primera, in od prisotnosti drugih, konkurenčnih strokovnih skupin, ki se potegujejo
za ta poklicni naziv. Staranje prebivalstva je
demografska realnost, zato bo vodenje primera
v dolgoročnih skupnostnih programih skrbi še
naprej zelo verjeten, če že ne neizbežen del
zagotavljanja storitev v prihodnosti.

ČLANEK
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KREPITEV MOČI KOT TEMELJNO ORODJE
SOCIALNEGA DELA

V zadnjem obdobju smo v stroki socialnega dela priča soustvarjanju sodobne teorije
socialnega dela, znotraj katerega udeleženci
v procesu postajajo najpomembnejši akterji.
Omenjene spremembe vplivajo na spremenjen
odnos strokovnega delavca do posameznika z
izkušnjami, zlasti v smislu enakopravnejšega
odnosa vseh udeležencev v procesu. Enakopravnejši odnos in izvir koncepta krepitve
moči je odraz številnih povezujočih procesov,
kot so normalizacija (Nirje 1969), deinstitucionalizacija (Flaker 1989, Ramon 1992,
Lamovec 1995), socialno vrednotenje vlog
(Wolfenserger 1972), koncept perspektive
moči (Saleeby 1997). Omenjeni procesi so
prispevali k razvoju soudeleženosti in soustvarjanja pri iskanju rešitev nastale situacije.
V članku bomo obravnavali koncept krepitve
moči, ki je vodilo stroke zlasti zaradi svoje
temeljne naravnanosti, delitve moči med udeleženci v procesu.

Terminološke zagate
pri razvoju koncepta
V slovenskem prostoru je koncept krepitve
moči približno od začetka devetdesetih let
prejšnjega stoletja temelj socialnodelovnega
ravnanja. Pregled uporabe koncepta v slovenskem prostoru takoj opozori na terminološko
vprašanje, ki se pojavi ob poskusih prevajanja angleške besede »empowerment«. V
slovenskem prostoru se prvi članki na temo
»empowerment« pojavljajo od leta 1994,
uvajajo pa jih različni avtorji (Zaviršek 1994,
Škerjanc 1995, Lamovec 1998). Omenjeni

avtorji sprva termin prevajajo kot »opolnomočenje«. Uporaba termina pa je spodbudila
številne kritike in razprave o njegovi uporabnosti. Opolnomočiti v slovenskem knjižnem
jeziku (SSKJ 1994) namreč pomeni »pooblastiti«. V kontekstu socialnega dela to pomeni,
da so strokovni delavci pooblaščenci, ki jih je
deprivilegirana skupina ljudi pooblastila za
nekaj. Dragoš navaja, da je prevod termina
opolnomočenje preozek, kajti izraz označuje
prizadevanje v smeri »polnomočnosti« oz.
»polnomočja«. Pojem izhaja iz pravne terminologije in pomeni, da je nekdo dobil polno
veljavo (Dragoš et al. 2008: 37). Neustreznost
prevoda se kaže tudi v tem, da navaja na neenakopraven položaj med udeleženimi, kar pa
koncept krepitve moči zavrača. Zaradi tega se
po mnenju Dragoša (op. cit.) socialni delavci
in delavke kot člani dominantne družbene
skupine (opremljeni s profesionalnim znanjem,
položajem in pooblastili) vse bolj zavedajo
potrebe po redistribuciji moči v korist šibkejše
strani (ibid.).
Na prelomu stoletja termin opolnomočenje
nadomesti nov – krepitev moči, ki je po mnenju
Mesca (2006) izrinil zastarel izraz »pomoč«
(help). Pri uvajanju novega termina gre tako za
povzemanje že znanega na nov način. Vendar
je pri terminološkem preigravanju prišlo tudi
do zamenjave drugih terminov, kot je denimo
termin pomoč. Izraz pomoč se v socialnem
delu ne uporablja več predvsem zaradi tega, ker
naj bi navajal na enosmerni odnos in podrejeni,
poniževalen položaj uporabnika (2006: 239).
Nadomestil jo je termin podpora, ki navaja na
sodelovanje in na fenomenološki način sledi
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konceptu krepitve moči. Tudi iz intervjujev s
socialnimi delavkami, ki so bili opravljeni v
času od 15. 12. 2007 – 15. 3. 2008 v Ljubljani,
vidimo, da je danes socialno delo usmerjeno v
podporo in ne v pomoč. Strokovne delavke in
delavci poročajo, da »podpirajo ljudi pri doseganju njihovih ciljev«, »dajejo jim oporo za
samostojno življenje«, možna variacija je tudi,
da »podpiramo ljudi pri njihovih odločitvah«
in podobno. Redefiniranje koncepta pomoči v
koncept podpore govori o dveh problemskih
sklopih. Prvi sklop opozarja, kako se pomoč
definira in kako se definirajo cilji ravnanja v
socialnem delu. Drugi sklop nas usmerja k
vprašanju, kako je v socialnem delu definiran
proces pomoči (Mešl 2007: 34).
Iz preimenovanja lahko razberemo, da ima
ime velik pomen tako pri razumevanju vloge
socialnega dela kot tudi pri vrednotenju družbenih skupin, s katerimi sodelujemo. Rečemo
lahko, da se uporaba jezika in izrazoslovje
spreminjata oziroma ju spreminjamo zato, da
bi v celoti pravilneje in natančneje izrazili nove
družbene odnose in novo družbeno realnost.
Spremembe naših jezikovnih navad tako odsevajo spremembe v našem družbenem življenju.
Opazimo lahko, da se termini navezujejo na
to, kar je cenjeno, in ne več toliko na to, kar
je v družbi »normalno« ali »povprečno«.
Pregled spreminjajočega poimenovanja kaže,
da se vzporedno s spreminjanjem položaja
posameznikov spreminjajo tudi potrebe po zamenjavi izrazov, ki prinašajo zamenjavo navad
in drugačno razumevanje realnosti. Vendar
novi izrazi ne pomenijo nujno tudi praktičnih
sprememb, kajti jezik vseeno ni tako močan, da
bi samo uporaba drugačnih izrazov spremenila
dejanski status ljudi.
Ob pregledu izrazov za določene skupine ljudi se zastavlja tudi vprašanje smisla
spreminjanje pomena besed. Izraze kot so
»norec«, »zmešanec«, »bolan na živcih« so
nadomestili strokovni izrazi, kot so »duševno
bolan«, »duševno moten, »ljudje s težavami v
duševnem zdravju«, »ljudje v duševni stiski«
in podobno. Izraz je nov, ljudje pa so zaradi
stanja duševnega zdravja, ki determinira njihovo življenje, še vedno postavljeni na stranski

tir. Iz sprememb poimenovanja je mogoče
opaziti tudi trend spremenjenega obravnavanja
ljudi. Če so bili ljudje s težavami v duševnem
zdravju prej predvsem pacienti, ki jim je na
voljo psihiatrična obravnava v bolnišnici,
postanejo z razvojem skupnostnih služb in z
razvojem države blaginje s tržno naravnanostjo
uporabniki storitev.
Iz povedanega lahko strnemo, da poimenovanje vpliva na identiteto posameznika. Vsako
poimenovanje, vsak izraz nam vsakič, ko ga
uporabimo, ponudi zunanji vtis. Z vtisom pa
je povezan odnos do obravnavane skupine
ljudi. Koncept krepitve moči nam omogoči, da
se srečujemo z ljudmi tam, kjer so, in se jim
pridružimo v njihovem jeziku in z njimi potrjujemo njihove talente, želje, cilje spretnosti,
kot bi dejala Gabi Čačinovič Vogrinčič (2002).
Pomembno pri konceptu krepitve moči je, da
nam lahko ljudje, s katerimi delamo, ponudijo
najboljši odgovor o samem poimenovanju.
Najsodobnejše poimenovanje je »expert by
experience«, kar pomeni strokovnjak zaradi
(oz. na podlagi) izkušnje. Sami smo se odločili
za uporabo sintagme posameznik z izkušnjo,
ker smo se hoteli izogniti delitvi ljudi na
strokovnjake različnih kategorij (strokovnjaki – socialni delavci, strokovnjaki na podlagi
izkušenj ipd.). Tovrstna delitev strokovnjakov
se nam je skozi prakso socialnega dela na
področju duševnega zdravja pokazala kot
popolnoma odvečna. Nobenega razloga ni, da
bi imeli delo enega strokovnjaka za pomembnejše od drugega. Verjamemo, da bi lahko s
poudarkom na strokovnjaku še bolj poudarili
strokovnost, a naš namen je bil poudariti izkušnje. Izkušnje poudarjamo z namenom, da bi
zagotovili večje vrednotenje izkušnje, in zato,
da bi izkušnje postale prednost in ne slabost.
S tem se pozornost od (težav, problemov ali
bolezni) preusmeri na to, česar strokovnjaki
zvečine nimajo.
V tekstu tako uporabljamo termin ljudje z
izkušnjami, ki je po mnenju ljudi z izkušnjami,
ki so v okviru izvedbe naloge sodelovali v fokusnih skupinah, najprimernejši (Fokusna skupina, 8. 2. 2007). Sintagmo ljudi z izkušnjami
je razvijal Harrie von Haster z Nizozemskega.
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[P]osameznik z izkušnjo na področju duševnega zdravja je nekdo, ki ima za seboj
aktivno izkušnjo »bolezni«, hendikepa ali
težav z duševnem zdravju, ki je na ta način
pridobil specifično ekspertizo življenja z
izkušnjo […] Da bi postali posamezniki
z izkušnjo, je treba razmišljati o lastnih
izkušnjah in se o njih pogovarjati z drugimi, ki imajo podobno vrsto izkušenj.
Treba je preverjati lastne izkušnje z izkušnjami drugih v podobnih in različnih
situacijah. Ta izraz uporabljamo za vse, ki
imajo ali so imeli izkušnjo »duševne bolezni«, neodvisno od potrjene psihiatrične
diagnoze. (Haaster, Koster 2005.)
Ne glede na terminološko preigravanje je
bistveno zavedanje, da je nadomestitev enega
pojma z drugim nesmiselna, če se v temeljni strukturi odnosov med sodelujočimi nič
ne spremeni. Pri spremembi v odnosu med
sodelujočimi pa lahko izhajamo iz koncepta
krepitve moči.

Razvoj koncepta
Danes je izraz »krepitev moči« intenzivno v uporabi in se nanaša na širok razpon
zelo različnih procesov in praks. V zadnjih
letih so mnoge akademske discipline (npr.
socialna politika, sociologija, psihologija,
socialno delo) razvile lastne koncepte in
prakso krepitve moči. Čeprav je izraz široko
rabljen in je v zadnjem obdobju tema številnih
novih knjig, bi v literaturi težko našli splošno
definicijo. Prav tako je zelo malo avtorjev,
ki so se ukvarjali z nastankom in razvojem
koncepta. Iz številnih opredelitev koncepta
ne moramo povzeti skupne definicije, prav
tako si avtorji niso enotni v tem, od kdaj se
koncept uporablja. Mesec (2006) nas seveda
opomni, da je koncept obstajal od pamtiveka
in da imamo za omenjen koncept lep slovenski
izraz »po-moč«. Avtor koncept interpretira
kot »iti po moč«. Po njegovem mnenju je
vsako prizadevanje za vpeljavo novega termina nesmiselno, kajti prvoten izraz natančno

konceptualizira ravnanje socialnih delavcev
in delavk (2006: 239).
Kljub avtorjevem mnenju pregled literature
pokaže, da se koncept krepitve moči v stroki
socialnega dela najpogosteje navezuje na delo
Barbare Bryant Solomon (1976), vendar Boškić
navaja Herrmanna, ki je našel enega od najstarejših potencialnih izrazov in navaja, da izhaja
izraz »empowerment« iz besede »pouair«,
ki se je v 13. stoletju uporabljala za »moč«.
Nanašala se je na lastnino in posest, pomenila
pa »biti sposoben, biti zmožen«. Izraz naj bi se
uporabljal v povezavi z vsako vrsto družbenega
angažiranja (Boškić 2005:177).
Gotovo ima pojem danes drugačno vsebino.
Za stroko socialnega dela je pomembno, da
so termin povezali ravno s socialnim delom.
Vemo, da se je socialno delo v vsem obdobju
svojega delovanja spremenilo, a prizadevanje
za zatirane skupine ljudi in njihovo ozaveščanje
sta ostala osrednji temi njegovega zanimanja.
Walters s sodelavci ugotavlja, da današnji
izraz »empowerment« izhaja iz 18. stoletja,
uporabljal pa se je na medicinskem področju
(v Boškič 2005: 177).
V sredini dvajsetega stoletja je na razvoj
koncepta prav gotovo vplivalo delo Paula Freira (1921–1997), ki s svojimi idejami o vključitvi socialnega dela v boj proti revščini, socialni
pravičnosti in militaristični diktaturi vnese
novo dimenzijo razumevanja vloge socialnega
dela. Freire je eden prvih, ki je v svoje delo
vnesel besedo »empowerment« zlasti v smislu
emancipacije in osamosvajanja in ga povezal s
konkretnim socialnim delom (1985: XVI). V
svojih delih je opozoril na neenaka družbena
razmerja in odnose moči in dominacije. Njegova dela so (bila) inspiracija mnogim ljudem,
ki si prizadevajo, da zatirane skupine ljudi ne
bi bile še bolj zatirane in brez družbene moči.
Čeprav je Freire utemeljitelj pedagogike, ima
njegovo delo velik vpliv na razvoj socialnega
dela. Po avtorjevem mnenju so socialni delavci
(ne nujno vsi) »agenti sprememb«, ki zaznajo,
kaj je mogoče v danem trenutku narediti. Socialni delavci in delavke podprejo posameznika
tam, kjer posameznik sam želi, in ne delujejo
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tam, kjer bi sami želeli delovati (Freire 1985:
41). Socialno delo, ki sledi Freirovim idejam,
se ukvarja predvsem z reševanje materialnih
in odpravljanjem strukturnih problemov, ki
onemogočajo posameznikovo napredovanje.
Friere je zahteval, da pri svojem delu izhajamo
iz posameznika, iz njegove življenjske situacije
in dojemanja sveta. V Freirovem delu najdemo
prve zametke tega, čemur danes pravimo sodobno socialno delo, ki se zavzema za zatirane
skupine ljudi in si prizadeva za ustvarjanje
okoliščin, znotraj katerih so posamezniki
spodbujeni, da spregovorijo. Za Friera je »empowerment« zlasti ozaveščanje posameznikov
in spodbujanje k dialogu. To pa je še danes
osnova socialnodelovnega odnosa.
Frieru so sledili tudi drugi aktivisti, ki so
želeli doseči radikalne družbene spremembe.
Med najbolj pogosto navedene avtorje sodita
Alinsky in Lukas, ki prav tako kot Friere opozarjata na zatirane skupine ljudi. Namen prvih
akcij je bil zmanjšanje marginalizacije različnih družbenih skupin (predvsem temnopoltih
ljudi, žensk, gejev in lezbijk, etničnih manjšin,
revnih in pozneje tudi hendikepiranih ljudi)
in njihovo vključevanje v polje družbenega
(Ress 1991).
Poleg Freirovega dela se koncept krepitve
moči v socialnem delu pogosto navezuje na
delo že prej omenjene Barbare Byrand Solomon (1976). Avtorica promovira koncept
kot poseg in strategijo za doseganja afriškoameriške avtonomije. Dokler Afroameričani
zasedajo položaj nemočnih v ameriški družbi,
trdi, tako dolgo bo koncept krepitve moči ključ
za doseganje avtonomije in orodje proti zatiranju. Po njenem mnenju je krepitev moči vodilni
princip za dostop moči zatiranih družbenih skupin in »je način, ki povečuje njihovo samospoštovanje, prav tako pa tudi njihove sposobnosti
reševanja problemov« (op. cit.: 347).
Koncept je v začetku uporabljen zlasti v
boju zatiranih skupin ljudi, vendar ne smemo
pozabiti, da je prepoznavanje koncepta odvisno od njegovega izvira. Pregled literature
namreč pokaže, da je v literaturi, ki izvira iz
anglosaškega sveta, koncept osredotočen na
posameznika in manj na skupine ali skupnost,

medtem ko se vzporedna literatura iz južne
Evrope, Južne Amerike in Južne Afrike bolj
osredotoča na kolektivno krepitev moči (Rees
1991, Ramon 1999, Evans, Fisher 1999). Izraz
je torej izredno razvejan in opredelitev nikakor
ni enoznačna. Dejavnosti, ki se pojavljajo pod
izrazom »empowerment«, nas tako napeljujejo
na delitev koncepta na dve ravni, kolektivno
in individualno.

Kolektivna in individualna
krepitev moči
Kot smo prikazali v začetnem delu, je za
prvi val uvajanja pojma »empowerment«
sredi dvajsetega stoletja značilna kolektivna
akcija in zavzemanje za pravice in izboljšanje
položaja marginaliziranih in zatiranih skupin
ljudi. Veliko avtorjev (Ress 1991, Evans, Fisher
1999, Ramon 1999) navaja, da imajo kolektivni
procesi večji potencial, zlasti v smislu vplivanja
na večino in spreminjanja njihovih stališč. Večji
vpliv ne gre pripisati le velikosti skupine, temveč učinku podeljenih moči in izkušenj, ki jih
ima skupina. Slogana »Skupaj smo močnejši«
in »Temnopolto je lepo« nas spomni na slednje.
Kolektivna krepitev moči je v praksi v veliko
primerih uporabljena takrat, ko gre za kršenje
posameznikovih pravic, neenake možnosti in
zatiranje nekaterih posebnih skupin. Vloga
kolektivne krepitve moči je tako pogosto v
zaščiti ljudi in zagovarjanju njihovih pravic, kar
je pomemben institucionalni preobrat v okviru
zagotavljanja podpore. Tako ne moremo prezreti, da se termin »empowerment« v začetnem
obdobju povezuje zlasti z družbenimi gibanji, ki
so vsebovala močno politično sporočilo. Paulo
Freire (1985) je zapisal, da so družbena gibanja
konstituirala svoj lastni jezik in so delovala kot
gibanje za svobodo. Da so politična gibanja, se
niso zavedali niti tisti, ki so bili del teh gibanj
(op. cit.: 194). Nič čudnega ni, da sta prepoznavnost in razširjenost koncepta krepitve moči
močno zaznamovali ta gibanja, med katere sodi
tudi gibanje hendikepiranih ljudi (disability
movement). Gibanja, ki so delovala v različnih
organizacijskih oblikah, so se zavzemala predvsem za enakopravnost z drugimi družbenimi
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Domač primer kolektivne
krepitve moči
Na podlagi sodelovanja z ljudmi z izkušnjami v okviru projekta EX-IN in pozneje v fokusnih skupinah, ki sem jih vodila za pripravo
akademskega dela, lahko predstavimo številne
primere krepitve moči. Eden izmed teh procesov je samoorganizacija udeležencev fokusnih
skupin, ki so potekale na fakulteti za socialno
delo od januarja do oktobra 2007. Udeleženec, poimenovali ga bomo Lan, je v okviru
delovanja ene izmed nevladnih organizacij na
področju duševnega zdravja predlagal ustanovitev Iniciativnega odbora uporabnikov.
V nevladni organizaciji so mi ponudili prostor
za vodenje skupine. Organizacijo za vodenje odbora so prevzeli ljudje z izkušnjami sami. Tisti,
ki je znal delati z računalnikom, je pripravil program in zloženko, drugi je skiciral ideje, zbiral
možne slike, tretji je v sodelovanju z drugimi
pripravil predstavitev, skupaj so pripravili in

prebelili prostor, opravili prve predstavitve in
izvedbe. Uporabniki smo se zbrali, začeli smo
tudi že zelo konkretno delati. Nove ideje se
ustvarjajo. Smo polno zaposleni kar naenkrat.«
(Fokusna skupina, 16. 7. 2007).
Predstavljeni primer je le eden od načinov
kolektivne krepitve moči, ki bi ga lahko opredelili kot vzpostavitev in delovanje uporabniškega združenja. Uporabniška združenja po
mnenju mnogih strokovnjakov (Chamberlin
1977, Lamovec 1996, Rose, Lucas 2007) veliko
pripomorejo k okrevanju posameznika, hkrati
pa ne zahtevajo veliko sredstev. Združenje
potrebuje prostor za srečanje, kavo, čaj in
plačilo za vodenje (kar so si v predstavljenem
primeru zagotovili v že delujočem društvu). Ti
stroški so neprimerljivi s tem, kar posameznik
od združenja pridobi. Za obstoj pa je poleg
prostora potrebna tudi vizija združenja. Vsaka
skupina potrebuje svojo rast in nadgradnjo.
V nasprotnem primeru skupina otopi, njeni
člani pa ne pridobivajo več novega znanja in
izkušenj. Vsebine srečanj, struktura srečanj in
namen morajo biti prilagojeni rasti skupine.
Drugi primer kolektivne krepitve moči
je ustanovitev društva za duševno zdravje
Mostovi. Ustanovljeno je bilo 24. 1. 2008 in
trenutno šteje 35 članov. Med glavne aktivnosti
društva sodijo navezovanje stikov s sorodnimi
institucijami doma in v tujini in organizacija
okroglih miz in javnih tribun. Sredi maja,
natančneje 15. 5. 2008, organizirajo javno
tribuno z naslovom »Da iz številke postanem
človek: Stanovanjske skupine 16 let pozneje«.
Društvo si prizadeva za ustanovitev kriznega
tima, seveda s pogojem, da bodo imeli dovolj
prostovoljcev. Načrtujejo mednarodni forum
norcev. Prizadevajo si tudi za implementacijo
modula »krepitev moči v teoriji in praksi«, ki
jo načrtujejo izvajati po raznih dnevnih centrih
(pogovor z predsednico društva Niko Cigoj
Kuzma, 9. 5. 2008).
Rose in Lucas (2007) na podlagi izkušenj pri
vodenju organizacije Hamlet Trust opozarjata,
da je veliko uporabniško vodenih organizacij
krhkih in odvisnih od nekaj posameznikov
in zaradi tega zelo dostopnih za krize in propad. V primerjavi s profesionalno vodenimi
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skupinami in kategorijami, ker so se njihovi
pripadniki čutili podrejene oziroma izključene
na različnih družbenih področjih. V tem smislu
je koncept krepitve moči povezan z vprašanjem
pravic in prizadevanjem za pridobitev pravic,
ki so nekaterim družbena skupinam odvzete.
Pri tem je pomembno zavedanje, da pridobitev
pravic ene družbene skupine ne pomeni izgube
pravic za drugo. Družbena gibanja imajo poleg
pridobivanja pravic še en pomemben element
krepitve moči, ki se kaže v tem, da se zabrišejo
razlike med tistimi, ki zagotavljajo storitve, in
tistimi, ki jih prejemajo. V polje strokovnega
dela na primer gibanje hendikepiranih ljudi
vnaša razmislek o novih vzorcih medsebojnih
odnosov, ki temeljijo na sodelovanju. Prav tako
gibanje pripomore k afirmiranju drugačnosti in
strpnosti in k razumevanju koncepta krepitve
moči kot procesa, ki vpliva na prenos moči
odločanja. V jeziku socialnega dela rečemo, da
preidemo od delovanja po principu »jaz vem,
kaj je dobro zate« h konceptu »soustvarjanja
rešitev«, kot bi to poimenovala Gabi Čačinovič
Vogrinčič (2002).
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s kupinami težko najdejo sredstva za njihovo
delovanje, ker imajo malo dostopa do formalnih struktur. Zato se v društvu Mostovi povezujejo tudi s strokovnimi sodelavci, ki v okviru
društva delujejo zlasti kot podporni člani, ne
prevzemajo pa vodilnih funkcij.

Individualna krepitev moči
Po skupinskih akcijah v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja, ko je govora zlasti o boju za
državljanske pravice, se razvije drugi val, ko je
koncept krepitve moči opredeljen kot individualno pridobivanje moči in iskanje individualne
podpore. Judi Chamberlin (1988) kot individualno krepitev moči navede pridobivanje nove
vrste zavedanja. Individualna krepitev moči
izhaja zlasti iz tega, da si posameznik ponovno
pridobi zaupanje vase in si okrepi lastne resurse
moči. Med bistvene elemente krepitve moči
na individualni ravni Tanja Lamovec (1998)
uvrsti ozaveščanje (odpiranje vprašanj in ne
svetovanje), učenje spretnosti (posameznik se
nauči izražati čustva in jih začne sprejemati) in
posredovanje v okolje (vzpostavitev dialoga s
svojci in ustanovo). Vsi ti vidiki so nerazdružljivo povezani in se nenehno prepletajo (op.
cit.: 141). Krepitev moči se torej osredotoča
na povečanje osebne moči posameznika in na
njegove osebne značilnosti. V okviru individualne krepitve moči posamezniki prepoznavajo
njihovo stigmo, diskriminacijo in zatiranje. Nekateri posamezniki se soočajo z lastno stigmo
in negativni stereotipi, delajo s svojimi občutki
jeze, strahu in podobno. Principi individualne
krepitve moči zajemajo vzpostavitev delovnega
odnosa s posameznikom, ki temelji na zaupanju
in individualnem projektu pomoči. Sodelovanje
temelji na medsebojnem spoštovanju, odprti
komunikaciji, zavezništvu in neformalnosti.
Praksa socialnega dela nas pogosto opomni na
nasproten proces, prepogosto namreč delujemo
na distanci.
V okviru srečanj fokusnih skupin smo zaznali številne individualne krepitve moči. Eden
takih primerov je primer posameznika, ki ga
bomo poimenovali Bojan. Na prvih srečanjih
je Bojan izražal nezadovoljstvo z življenjem v

s tanovanjski skupini. Skupina ga je spodbujala,
da razmisli o tem, kje bi živel, s kom bi živel,
kako bo živel (koliko ima finančnih resursov), kdo bi ga lahko podpiral in podobno. Iz
srečanja v srečanje je prihajal Bojan z novimi
odgovori in vedno bolj izdelanim načrtom
tako imenovane preselitve. Jasno je povedal,
da si želi živeti sam, da si želi delati, da si želi
živeti v mestu in ne na vasi. Svoje spremembe
je pojasnil v fokusni skupini 1. 10. 2007:
Ne dolgo tega, ko sem sedel tukaj sem rekel,
da se bom preselil […], sem to tudi naredil.
Preselil sem se v center, sedaj sem šel zaradi
finančnih razlogom sicer drugam. Kjer je
tudi ok […]. Večja svoboda je […], policijski
režim [v stanovanjskih skupinah] je za mano,
[…] je pa večja odgovornost, svoje cilje lažje
uresničujem. Bil sem tudi na usposabljanju na
delovnem mestu. Ko mi je to poteklo, sem se
odločil, da grem v šolo – to bom pa jutri videl,
kaj se bomo dogovorili [...]. Sem izredno
zadovoljen, da sem naredil ta korak […], sedaj
vidim stvari drugače in mnoge stvari, ki so se mi
zdele prej pomembne [pogovor o zdravilih], se
mi zdi sedaj popolnoma odveč. (Bojan, fokusna
skupina, 1. 10. 2007).
Bojanov primer seveda ni osamljen. Je pa
prikaz tega, da posameznik sledi svojim ciljem
in prejme podporo tam, kjer jo potrebuje.
Koncept krepitve moči je za delovanje strokovnih delavcem pomemben iz več razlogov.
Najpomembnejše sporočilo koncepta je, da
je upoštevana perspektiva sogovornika, da je
sogovorniku omogočeno pridobiti občutek
lastne vrednosti in občutek soudeleženosti v
procesu soustvarjanja in iskanja rešitev. Tu
koncept črpa podlage iz koncepta perspektive
moči. Saleeby (1997) opredeli perspektivo
moči kot prakso, ki temelji na zahtevi, da se
vidi uporabnike na drugačen način, prav tako
njihovo okolje in trenutno situacijo. Avtor
navaja, da se morajo socialni delavci namesto
na problem usmeriti k rešitvam in priložnostim
v življenju. Fokus socialnega dela se tako
premakne od problemov, k novim možnostim
v življenju (Evans, Fisher 1999, Mešl 2007).
Krepitev moči, ki temelji na perspektivi moči
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Kako koncept opredelijo
ljudje z izkušnjami
Če želimo vzpostaviti krepitev moči v praksi, je treba v prvi vrsti definirati krepitev moči
iz perspektive ljudi z izkušnjami. Obsežna
literatura o krepitvi moči pokaže, da obstajajo
raznovrstne perspektive, razlage in protislovja
med pogledi. Primer takega protislovja je mnenje, da krepitev moči pomeni »ponuditi nekaj
ostalim« (Lawson 1991, Chamberlin 1988,
Beresford, Craft 1993, Schafer 2003). Tovrstna
opredelitev vzpostavlja bipolaren model, ki
je neustrezen, saj gre za »osrediščenje moči«
(Ule 1997) pri enem posamezniku (ki je v tem
primeru strokovni delavec), medtem ko ljudi z
izkušnjami postavlja v položaj pasivnega prejemnika »moči«. Trdimo, da mora med vsemi
koncepti v socialnem delu prav krepitev moči,
katere namen je povečati moč uporabnikov
storitev, odražati lastno opredelitev njihovih
izkušenj in, kot pravita Clare Evans in Mike
Fisher (1999: 348), »odražati izkušnje, s katerimi se srečujejo pri uporabi storitev, ki so jim
v skupnosti namenjene«.
V okviru sodelovanja v fokusnih skupinah
so ljudje z izkušnjami podali svojo definicijo
krepitve moči. Definicija je bila postavljena
glede na cilje in želje vključenih.
Krepitev moči je posameznikova pot. Vsaka
oseba ima potrebo po tem, da sama opravi korake v svojem ritmu, da bi dosegla krepitev moči.
Imeti moč pomeni postati bolj samozavesten,
imeti več nadzora in smeti početi stvari, ki jih
želiš početi. (Lenard, izobraževalni seminar,
8. 2. 2007).
Lahko odločamo, kaj si želimo in tudi delamo
napake« (Uroš, izobraževalni seminar, 8. 2.
2007).

Krepitev moči pomeni, da me jemljejo resno
in me spoštujejo. Če me ne spoštujejo, je moje
samospoštovanje nizko in ne morem biti tisto,
kar sem. (Boštjan, izobraževalni seminar, 8.
2. 2007).
Krepitev moči moramo razumeti kot proces
in ne kot izid – nikoli dokončan proces, saj se
življenja in želje ljudi spreminjajo. Pogostost
spreminjanja posameznikovih želja nam sporočajo o uspešnosti socialnodelovnega ravnanja,
da smo v procesu soustvarjanja sogovorniku
odprli prostor, kjer je lahko izrazil svoje
cilje, hkrati pa smo ga podprli pri njegovih
uresničitvah. Krepitev moči je način življenja
in pristopa do življenja, ki poskuša zbuditi
pomembne človeške kvalitete in uresničiti
človeške potrebe. O tem govori tudi raziskava,
ki jo je leta 2002 v Angliji izvedel Tim Schafer.
Avtor predstavi koncept krepitve moči, kot so
ga definirali uporabniki storitev: »kontinuiran,
napredujoč proces, v katerem posamezniki
razvijejo večji nadzor in odgovornost do pomembnih vidikov svojega življenja« (Schafer
2003: 99). Z drugimi besedami, ljudje morajo
imeti nadzor nad svojimi življenji, kot tudi dobiti priložnost za prevzemanje odgovornosti za
svoja dejanja. Slednje vključuje tudi možnost
tveganja in napak. Krepitev moči vključuje
razvijanje osebnih odgovornosti in obnavljanje
ali privzemanje novih vlog in izpostavljanje
tveganju in možnosti uspeha. Vključevanje v
odločanje ponuja ljudem z izkušnjami priložnosti za osebni razvoj in učenje.
Pri srečanjih z ljudmi z izkušnjami, sprva
v okviru izobraževanja EX-IN in pozneje v
okviru fokusnih skupin pri poglobljenem raziskovanju in implementiranju koncepta krepitve
moči z izvedbo uporabniškega raziskovanja se
je izkazalo, da je udeležence v prvi vrsti zanimala individualna krepitev moči, šele nato so
se zavzemali za kolektivno krepitev moči (kar
se je pokazalo zlasti ob zaključku formalnega
sodelovanja in se odraža v ustanovitvi društva
Mostovi). Razlog za tovrstno izbiro pripisujemo
zlasti temu, da posamezniki v prvi vrsti potrebujejo zaupanje vase (kar jim omogoči individualna krepitev moči), da lahko v nadaljevanju
participirajo tudi v kolektivnih akcijah. Ne glede
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strmi k doseganju višjega nivoja funkcioniranja posameznika in izidov v času reševanja
njegove situacije. Konceptualni preobrat je v
soustvarjanju (Čačinovič Vogrinčič 2005) in v
razumevanju tega, da je krepitev moči v stroki
socialnega dela »orodje« za sodelujoč odnos in
opora posamezniku v neugodnem položaju.

216
Pe tr a V i d e m še k

na individualnost ali kolektivnost pa vidimo, da
je koncept krepitve moči razvejan koncept, ki
vključuje najmanj tri osnovne podkoncepte –
moč, nadzor in medsebojno razmerje.

Moč kot sestavna oblika
krepitve moči
V povezavi s konceptom moramo načeti
vprašanje moči, ki zajema različne interese in
ravni analize: kdo ima moč, kdo koga nadzoruje, kdo kaj prejema, kdo kaj opredeli, kdo
o čem odloča itn. Moč je tako osrednjega pomena. O tem govori tudi Dragoš (Dragoš et al.
2008: 11), ki pravi, da imamo z močjo opraviti
povsod, kje obstaja verjetnost, da bodo ljudje
delovali tako, kot kdo zahteva od njih. Iz te
definicije izhaja, da se teme moči nanašajo na
razmerja. Osrednji izziv v povezavi s krepitvijo
moči je, kako se izogniti razmerjem »nadzora«
med uporabniki storitev in strokovnjaki in kako
naj se osredotočimo na socialno delo, ki bo
delo skupaj z ljudmi in ne delo na ljudeh.
Marian Barnes in Ric Bowl (2001) navajata,
da je ključna naloga koncepta krepitve moči
»premik v naravi razmerja med tistimi, ki usluge ponujajo, in tistimi, ki jih prejemajo« (2001:
15). Poglavitna zamisel koncepta je zagotoviti
osebam v deprivilegiranem položaju moč, glas
in izbiro. V praksi socialnega dela to pomeni,
da imajo uporabniki storitev priložnost izraziti
svoje potrebe, namesto da jim govorijo, kaj je
zanje najbolje in kakšne so njihove potrebe.
Krepitev moči omogoči posamezniku, da
razišče svoje potencialne vire moči in s tem
prevzame nadzor nad svojim življenjem.
Bistvena razlika koncepta krepitve moči je
v predpostavki, da so spremembe možne, da
imajo ljudje sami odgovore in rešitve in da je
vloga strokovnega delavca, da vodi, usmerja
in podpira na poti iskanja možnih rešitev.
Krepitev moči je tako proces za doseganja
ciljev posameznika, ki pa nujno vključuje participacijo posameznika z izkušnjami. Koncept
krepitve moči se namreč najpogosteje povezuje
s konceptom participacije, ki implicira vključenost, in z že omenjenim konceptom perspektive
moči kot temeljnim znanjem za ravnanje.

Sklep
V prispevku smo prikazali raznolikost in
razsežnosti koncepta krepitve moči. Na podlagi definiranja krepitve moči z upoštevanje
perspektive ljudi z izkušnjami smo videli, da je
koncept krepitve moči enkraten proces, odvisen
od vsakega posameznika. To je pomembno
sporočilo za socialne delavke in delavce. Verjamemo, da koncept krepitve moči v veliki meri
že uporabljajo v praksi, a smo hoteli vseeno poudariti, da se kot strokovni delavci, ki izhajajo
iz koncepta krepitve moči, vedno znova vprašajo, ali smo pri delu uspešni. Smo dosegli svoj
namen? So naši sogovorniki odkrili in razširili
vire moči v sebi, smo jim odprli nove priložnosti, jih podprli na njihovi poti odkrivanja moči?
Jasno je, da morajo biti za delovanje po konceptu krepitve moči v prvi vrsti zainteresirani
strokovni delavci in delavke, ki verjamejo, da
so spremembe možne, in ki sogovornike vidijo
kot tiste, ki kaj znajo in zmorejo. Pokazali smo,
da ni mogoče šablonsko prenesti koncept v
praktično delo. Z vsakim sogovornikom vedno
znova vzpostavljamo enkraten delovni odnos,
ki temelji na prepričanju, da imajo vse odgovore
o možnih rešitvah sogovorniki sami. Vloga
strokovnega dela je, da posameznika podpre in
mu pomaga pri njegovem iskanju odgovorov.
Kot strokovni delavci se moramo zavedati, da
je iskanje novih virov moči naporen proces za
posameznika in zahteva veliko angažiranost.
A spremembe so možne, naše delo pa je prav
gotovo učinkovitejše.
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Maria Anastasiadis

M-Powerment – metoda,
s katero naredimo izkušnje vidne
Študij primera procesa reintegracije brezposelnih

Najavna špica
»Krepitev moči z medijsko uprizoritvijo«
– na kratko: »M-Powerment« – je interdisciplinaren pristop, ki smo ga razvili v zadnjih dveh
letih v kontekstu projekta »U-Turn« v okviru
pobude EQUAL II za Avstrijo. V tem projektu
smo omenjeni pristop preskusili v luči aktualnega družbenopolitičnega problema starejših
oseb na trgu dela. Konkretno smo sodelovali z
dvema različnima skupinama, to je s starejšimi
iskalci zaposlitve in starejšimi podjetniki1.
»Starejše osebe« tu pomeni ženske in moške, ki so stari 45 let in več. To je natanko tista
starostna skupina, ki je s stališča politike trga
dela najbolj izpostavljena. Tako se je, denimo,
v Avstriji v obdobju med letoma 1995 do 2006
število brezposelnih v starostni skupini od 45
do 54 let povečalo s 30.112 na 34.820 (za približno 15,6 %), število brezposlenih v starostni
skupini od 55 do 64 let pa z 9.663 na 12.359
(za približno 27,9 %) (gl. ÖSTAT 2007)2.
Poleg tega podatki jasno kažejo, da ljudje,
stari 45 let in več, ostajajo brez zaposlitve dlje
časa kot tisti iz drugih starostnih skupin in da
1

Raziskovalno in razvojno delo, na katerega se opira
pričujoči članek, je podrobneje prikazano v poročilu
o rezultatih delovnega paketa REFLECT razvojnega
partnerstva EQUAL »U-Turn«: »Empowerment durch
mediale Inszenierung«, Dunaj 2007. Avtorica tega
neobjavljenega dokumenta je Maria Anastasiadis v
sodelovanju s Paulom Weihsom in Tomom Schmidom.
Dostopno na http://www.u-turn-equal.at. Projekt sta
financirala ESF in zvezno ministrstvo za gospodarstvo
in delo Republike Avstrije.

2

Plačana zaposlitev je s temi številkami definirana s
pomočjo koncepta delovne sile.

trajanje brezposelnosti narašča s starostjo. Po
anketah avstrijskega zavoda za zaposlovanje
za leto 2006 pri starostni skupini od 15 do 45
let obdobje brezposelnosti traja povprečno
99 dni, pri starostni skupini od 45 do 54 let
112 dni, pri osebah, starih 55 let in več, pa
177,5 dni. Pri osebah, starih 60 let in več, je
to že dvakrat toliko, kolikor znaša povprečna
vrednost za vse starostne skupine, in sicer 226
dni (gl. AMS 2006).
Po drugi strani se je v zadnjem desetletju v
Avstriji precej povečal delež zaposlenih, starih
45 let in več. V letu 1995 je bilo povprečno število zaposlenih, starih od 45 do 54 let, 751.764,
povprečje za leto 2006 pa je bilo 934.512
(24 % povečanje). V istem obdobju se je število
zaposlenih, starih od 55 do 64 let, povečalo z
283.763 na 377.567 (za približno 33 %) (gl.
ÖSTAT 2007). Vzrok za to povečanje je med
drugim v tem, da se na trg dela vključuje vse
več žensk, tudi žensk v srednjih letih. Medtem
ko se je med letoma 1995 in 2006 stopnja zaposlenosti moških zmanjšala za skoraj 3 %, se
je v istem obdobju stopnja zaposlenosti žensk
povečala za 4 % (gl. ÖSTAT 2007).
To povečanje udeleženosti na trgu dela pa
še zmeraj ni dovolj veliko glede na cilj evropske komisije, da bi do leta 2010 pri starostni
skupini od 55 do 64 let dosegli 50 % stopnjo
zaposlitve. Z malo pod 29 % v letu 2000 in 37
% v letu 2006 je stopnja zaposlenosti »starejših« v Avstriji ena izmed najnižjih v Evropski
uniji. V tem oziru je Avstrija še vedno daleč
od lizbonskega cilja.
Kot glavni vzrok za ta cilj Evropske unije
pogosto navajajo demografske spremembe,
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katerih posledica je staranje prebivalstva in z
njim delovne sile (gl. Mosberger et al. 2007:
8). Zato lahko domnevamo, da bo v naslednjih
desetletjih starostna skupina nad 45 let vsaj
začasno zagotovila precejšen potencial delovne
sile. Ker bo (morebitna) posledica demografskih sprememb pomanjkanje mlajše delovne
sile, bodo ljudje, stari več kot 45 let, dobili
pomembnejšo vlogo v družbi dela.
S tem v mislih so avtorji zelene knjige o
starejših (»Pakte-Grünbuch Ältere«) pravilno opozorili, da je v Avstriji nujno potrebno
povečati stopnjo zaposlitve »starejših« (gl.
TEP_EQUAL_Elderly 2006: 13). Tako avstrijski nacionalni program reform obvešča o
ukrepih za »aktivno staranje«:
Obsežni ukrepi pokojninske reforme, ki je bila
izvedena leta 2004, vključujejo uresničevanje
prednostnega programa za obdobje med letoma
2005 in 2007 za zaposlene, stare 40 let in več,
in iskalce zaposlitve, stare 50 let in več, ki je
namenjen pospeševanju poklicne reintegracije
in (pre)kvalifikacije in spodbujanju oblikovanja
delovnih mest in delovanja organizacij, ki bodo
primerni starosti zaposlenih. (Österreichisches Nationales Reformprogramm, prvi del
2005: 10.)
Dejavnosti potekajo na več ravneh pod geslom »aktivno staranje« in vključujejo ozaveščanje za podjetja kot delodajalce in ustvarjanje
novih priložnosti, ki zadevajo tako zaposlitveno
zakonodajo kot usposabljanje in svetovanje za
ciljne skupine (gl. Mosberger et al. 2007: 16).
Poleg tega, da spodbujajo interes posameznikov
in posameznic, da bi se aktivirali, pa vsebujejo
tudi ukrepe regulatorne politike za ohranjanje
ravnovesja solidarnosti med produktivnostjo
in prispevki. Zgled tega je, denimo, ko ukrep
aktiviranja vključuje dolgotrajno brezposelne
starejše, čeprav ti svojo dolgotrajno brezposelnost doživljajo kot (z njihovega stališča
legitimno) predčasno upokojitev. V primeru,
da se oseba ne vključi v ta ali oni ukrep, ki ga
predpisuje avstrijski zavod za zaposlovanje,
izgubi pravico do socialne pomoči.
V tem oziru je treba korake za odpravo brezposelnosti zaradi starosti izvajati namensko

in diferencirano za vsako konkretno problematično skupino. Razprava, ki jo omejujejo
statistični podatki, tako onemogoča, da bi
videli kompleksnost realnosti. (Re)integracijski diskurzi zlasti pogosto prezrejo prav
spremembno delovne kulture.
Prav to spremembo smo vzeli za izhodišče
projektnega dela pri razvoju metode „M-Powerment«, saj se poleg demografskih sprememb in sprememb pokojninske zakonodaje
odvijajo zlasti vsesplošne spremembe v svetu
zaposlovanja, ki pred posameznike in posameznice postavljajo vse kompleksnejše zahteve,
to, kako se spoprimejo z njimi, pa je večinoma
odvisno od njihove lastne odločitve, ali so sposobni ukrepati. Odločitev, da so sposobni ukrepati, pa zlasti za posameznike in posameznice,
starejše od 45 let, in še posebej za brezposelne
ni nekaj samoumevnega. Izziv za socialno delo
na tem področju je potemtakem v tem, da najdemo načine za spodbujanje samopercepcije in
avtonomije teh posameznikov in posameznic.
Tukaj pa na prizorišče stopi »krepitev moči z
medijsko uprizoritvijo«.
V pričujočem članku je ta pristop prvič
predstavljen v obliki diskurza o razmerju med
teorijo in prakso v socialnem delu. Na temelju
kratke predstavite problema staranja na trgu
dela in procesov sprememb v delovni kulturi
so opisane teoretske referenčne točke »krepitev
moči«, »biografsko učenje« in »medijska uprizoritev«. Sledi predstavitev okvirnih smernic
za uporabo te metode, ki temeljijo na praktičnem delu pri projektu in nakazujejo potencialne oporne točke tega metodološkega okvira
za delo z drugimi naslovljenimi skupinami. Na
koncu pa sem želela predstaviti še nekaj misli
o tem, kako bi ta pristop posredovali naprej
in ga vključili v poučevanje na univerzah in
visokošolskih ustanovah.

Izhodiščni motiv
Biti jaz in biti v svetu
Proces osvobajanja od zgodovinskih družbenih zadolžitev in struktur nadzora, ki je dosegel vrhunec konec 20. stoletja in ki vključuje
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sprememb v industrijskih sektorjih in brezposelnosti je pričakovani potek zaposlitvene
biografije postal zastarel pojem. Kljub temu,
da se je naša realnost spremenila, pa ljudje še
vedno gojimo tradicionalna pričakovanja o
stalni zaposlitveni biografiji.
Spremembe v gospodarskem svetu so tako
povezane tudi s precejšnjimi spremembami v
svetu zaposlovanja, zaradi česar se morajo še
zlasti pogosto zaposlitveno preusmeriti starejši
ljudje, ki so že aktivni na trgu dela. Toda »novi
svet dela« ne zahteva zgolj novih kvalifikacij,
temveč se je spremenil tudi odnos do dela.
Sociološke raziskave kažejo, da pri novih
generacijah prihaja do sprememb v odnosu
do dela. V »starem« kulturnem modelu, ki še
ni izginil, temveč je še zdaj model današanje
starejše generacije na trgu dela, delovno usmeritev značilno opredeljuje dvoje – instrumentalnost in ekspresivnost (gl. npr. Zoll 1993).
»Instrumentalnost« pomeni, da je delo nujno
zaradi zagotavljanja preživetja, »ekspresivnost« pa pomeni, da se identificiramo s svojim
delom, sodelavci in podjetjem. Ti komponenti
sestavljata skupno zaposlitveno zavest prejšnje
generacije, ki je bila kolektivna, v nasprotju
z današnjim skrajno individualnim razumevanjem dela. Za generacijo, rojeno v sedemdesetih letih 20. stoletja, je značilen prelom s
»starim« odnosom, ki bi ga lahko označili tudi
kot odnos »industrijske« vrednosti, in nastajanje novega vrednostnega odnosa, za katerega
sta značilna prilagodljivost in individualizem.
Zaradi tega preloma se starejši na trgu dela
počutijo »dvojno stare«, ne samo zato, ker jih
potrebujejo manj kot mlade ljudi, temveč ker se
skupaj z njimi vse hitreje starata tudi njihovo
skupno pojmovanje sveta in njihova kolektivna
delovna etika, saj je javnost vse bolj pod vplivom nove »podobe mladosti«.
»Podoba mladosti« simbolizira vse večje osvobajanje posameznkov, posameznic
od družbeno določenih življenjskih smeri,
obenem pa poudarja njihovo individualno
odgovornost, da življenje sami načrtujejo in
ga živijo. To, kako posameznik, posameznica
obvladuje s tem povezane izzive in tveganja,
postaja individualna stvar, se pravi, da v
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strukturo in kulturo družbeno-industrijskega
dela, spremlja vse več svobode pa tudi negotovosti (gl. Beck 1986, Sennett 2000). S tem
v zvezi lahko predpostavljamo zlasti to, da
subjektivno oblikovan življenjepis dobi pomen,
ko sprejmemo neskladnost med svobodo in
negotovostjo.
Z drugimi besedami, posameznikove,
posamezničine življenjske poti danes navadno ne določata prvotna družina in socialno
okolje ali poklicna usposobljenost, to, kakšen
poklic si je izbral, izbrala, kakšno delovno
mesto je zasedel, zasedla, kakšna so njegova,
njena prepričanja in v kakšnem tipu družine
ali razmerja živi. Nasploh je način, kako so
organizirana posameznikova, posamezničina
področja življenja, postal bolj odprt in posamezniku, posameznici omogoča, da vse bolj
postaja izključni upravljalec svoje življenjske
zgodovine. Osvoboditev od starih omejitev
in odvisnosti ponuja več svobode in različnih
načinov organiziranja življenja v vse širšem
spektru raznovrstnih možnosti. Zato pa se
je povečalo tveganje neuspeha in prekinitve
življenjskega sloga.
To zlasti zadeva starjše ljudi, ki so zaradi
svoje starosti in s svojim socializacijskim
ozadjem na eni strani, zlasti kar zadeva zaposlitveno-biografski proces, umeščeni v stari
miselni vzorec (gl. Sennett 2005: 77), na drugi
pa morajo uspešno obvladovati spreminjajoče
se temeljne življenjske pogoje, in to brez generacije prednikov, ki bi jim lahko bili vzor.
Prejšnje generacije so, denimo, še lahko
pričakovale razmeroma stalno zaposlitveno
biografijo, ki se je navadno začela po usposabljanju za poklic z vstopom na trg dela, kjer
je po prototipu človek ostal brez prekinitev
zaposlitve in menjav delovnega mesta, dokler
je bilo mogoče, pogosto vse do prenehanja
zaposlitve zaradi upokojitve. Ta pričakovanja
so bila večinoma omejena na moške. Do danes
pa so zaradi sprememb v strukturah trga dela
in zahtevah po usposobljenosti zaposlitvene
biografije postale izjemno dinamične. Poklicno napredovanje in nazadovanje se tesno prepletata. Zaradi prekinitev kariere, poznejšega,
dodatnega in novega pridobivanja kvalifikacij,

222
Ma ri s An as t asi ad i s

nasprotju z diktatom »normalne, stalne zaposlitvene biografije«, ki je bila značilna za
običajno osebno zgodovino, spreminjajoče se
življenjske razmere dobijo pomen šele glede
na to, kako posameznik s svojim vedenjem
subjektivno konstruira svojo življenjsko pot
(gl. npr. Alheit et al. 2002).
Na tem ozadju imamo lahko za najmanjši
družbeni skupni imenovalec projekt lastne
biografije. Obvladovanje življenja je bistveno
povezano z biografsko vnaprej strukturiranim
ujemanjem posameznice, posameznika z danim družbenim kontekstom:
Dejavnosti obvladovanja življenja so le
navidez usklajene s »sposobnostjo ravnanja
v dani situaciji«, ker so zlasti tudi biografsko
strukturirane iz lastne pretekle izkušnje
obvladovanja življenja. (Böhnisch 1999: 31.)
Da bi dobili informacije o posameznikovem,
posamezničinem subjektivnem pogledu in izbranih dejavnostih, potrebujemo dostop do njegove, njene biografije. Z zapisovanjem svojega
življenja lahko povežemo enkratnost osebnih
dejavnosti z družbeno pogojenimi strukturami.
Iz zapisane biografije lahko sklepamo, kako
posameznki, posameznice obvladujejo tvegane
situacije, kakšne izkušnje, potenciale in moč so
iz tega razvili in kakšne vire in temeljne pogoje
potrebujejo, da bi jih razvijali naprej.
Po Böhnischovem (1999) konceptu je
»obvladovanje življenja« to, da ljudje, ko
se znajdejo v negotovi in stresni situaciji,
ohranijo sposobnost delovanja in v življenjski
krizi ostanejo socialno vključeni. Dolgotrajna
brezposelnost lahko ogrozi ravnovesje med
sposobnostjo delovanja in socialno vključenostjo, na primer, če potreba, da bi obdržal svojo
sposobnost delovanja (biti jaz), sili posameznika v uporabo nezakonitih metod, ki povzročajo
socialno dezintegracijo (biti v svetu), in pride
na primer do dvojnega zaslužkarstva ali pa do
tega, da se posameznik obrne stran od celotne
družbe dela in postane odmaknjen in apatičen.
Po drugi strani pa lahko zato, da ostaja socialno
vključen (biti v svetu), potlači lastno sposobnost delovanja, tako da, denimo, opravlja delo
za vsako ceno in takega, ki nima tako rekoč

nič več skupnega z njegovimi potrebami in
sposobnostmi (biti jaz).
Za zmožnost samoodločanja je vse bolj
pomembno, da lahko vzdržujemo ravnovesje
napetosti med »biti jaz« in »biti v svetu«.
Kot lahko razberemo iz programov politik
zaposlovanja, pa je pri obvladovanju izziva
starosti v družbi dela sposobnost samoodločanja potisnjena v ozadje v prid od zunaj nadzorovanim, natanko določenim kvalifikacijam
in povečanem pritisku, da bi našli zaposlitev.
V delovnem paketu REFLECT projekta
»U-Turn« se nam je zdelo pomembno najti
načine, da bi »starejše« iskalce in iskalke zaposlitve spodbujali pri samopercepciji in sposobnosti delovanja na temelju lastnih odločitev in
jih podprli v tistem, »kar si zares želijo«.
Izhodišče interdisciplinarnega pristopa
»krepitev moči z medijsko uprizoritvijo«, ki
ga predstavljamo v nadaljevanju, je samoodločanje, sledi pa temle smernicam:
• spoštovanje osebnih in socialnih virov, ki jih
je posameznik pridobil v svoji življenjski
zgodovini;
• spodbujanje osebne odgovornosti;
• povečevanje participacije, tako da posameznik
oblikuje sebe in okolje.
Ključno možnost za to ponuja uporaba življenjepisa s pomočjo medijske uprizoritve.

Izhodiščna ideja
Ena zamisel in dve metodi
»Krepitev moči z medijsko uprizoritvijo« je
interdisciplinarni prijem z dvema orodjema:
• z biografskim učenjem kot procesom intervencije
• z uporabo medijev za izražanje preteklih življenjskih izkušenj.
Osrednja za oboje je tako posmeznik,
posameznica kot njegova, njena enkratna biografija in zagotovljena avtoriteta samoodločitve.
Že ime »M-Powerment« kaže, da pri tem
pristopu igra pomembno vlogo ideja krepitve
moči. Namenoma govorim o ideji, ne o konceptu, ker pristop »krepitve moči« (»empowerment«) ni natančno izdelan koncept, temveč ga
sestavljajo bolj ideja in različne dejavnosti.
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Izraz »empowerment« (krepitev moči), ki
prihaja z anglo-ameriškega področja in dobesedno pomeni pooblastilo, se osredotoča na
posameznikovo moč samoodločanja in na vire,
ki jih posameznik lahko produktivno uporabi,
da obvladuje težke življenjske situacije. Težke
situacije so pogosto povezane z izkušnjo nemoči in heteronomije. Krepitev moči pomeni, da
lahko posameznik s pomočjo lastnih izkušenj
poišče pot iz nemoči in lahko (znova) samostojno odloča o sebi in svojem načinu življenja.
Ključne cilje te ideje povzema Herriger:

Kot sem že omenila, nove možnosti svobode
pri organiziranju lastnega življenja spremlja
povečano tveganje poraza. Ker življenja ni
več mogoče dolgoročno načrtovati, se vse več
posameznikov »zgublja v množici življenjskih
možnosti« (Herriger 2000: 110). Čeprav so
življenjske zgodbe teh »izgubljenih« posameznikov zelo različne, jim je skupno to, da
nase pogosto gledajo s perspektive, da jim
nekaj manjka (ibid). To postane jasno tudi v
pogovorih s »starajočimi se iskalci zaposlitve«
o njihovih biografijah, ki sem jih vodila v projektu »U-Turn«.

Krepitev moči je pragmatična okrajšava za
spremenjeno prakso pomoči, katere cilj je spodbuditi posameznika, da najde lastne (pogosto
skrite) moči, mu pomagati utrditi njegove
sposobnosti samoodločanja in spreminjanja
sebe in svojega življenja in ga podpreti med
iskanjem življenjskega prostora in prihodnosti,
ki mu bosta omogočila več avtonomije, socialne
participacije in samoodločanja pri upravljanju
lastnega življenja. (Herriger 2006: 7.)
Krepitev moči imamo tako lahko tudi za
zavrnitev podobe nemočnega klienta, ki ga vnaprej določa njegov primanjkljaj. Prav ta ideja je
v zadnjih letih tudi podpirala vzpostavitev nove
kulture pomoči, in sicer strokovne ne-pomoči,
ki se osredotoča na klientove lastne sposobnosti
in moč. Odtlej je izraz »krepitev moči« postal
znamka in se zdi nepogrešljiv del psihosocialnih storitev. Ob priljubljenosti pa ta ideja
sproža tudi odzive kritičnih opazovalcev, ki ji
očitajo pomanjkanje konceptualne natačnosti
in diferenciacije in metodološke zavesti (gl.
Herriger 2006: 8). Te kritike peljejo k sklepu,
da krepitev moči ni toliko natančno izoblikovan
koncept z dobro premišljenim repertoarjem
metodoloških možnosti, temveč bolj nekakšna
ključna beseda in izraz v boju za odvzemanje
moči pokroviteljskim praksam pomoči.
Namen projekta »U-Turn« je določiti in preskusiti teoretsko vsebino in praktično vrednost
rabe ideje krepitve moči pri delu s ciljnima
skupinama »starejših iskalcev zaposlitve« in
»starejših podjetnikov«. Pri tem smo uporabili
dve metodi, ki sta blizu ideji krepitve moči.

In to je zdaj moj trenutni problem. Prej sem imel
veliko denarja in nič časa. Zdaj imam malo denarja in veliko časa. (O24, transkripcija 2007: 4.)
Tudi jaz mislim, da bi danes stvari delala
zelo drugače, kot sem jih prej. Zelo drugače
bi ravnala, če bi imela še eno možnost. (O25,
transkripcija 2007: 4.)
Najprej sem bila, kako bi rekla, najprej nisem
mogla zaradi otroka, zdaj pa je otrok odrasel
in ne morem, ker sem prestara. Na začetku je
bil premajhen, da bi šla delat, da bi delala s
polnim delovnim časom, zdaj ko je odrasel, pa
ne dobim dela. (O20, transkripcija 2007: 4.)
V teh biografskih retrospektivah lahko razpoznamo »osnovno melodijo poraza« (Herriger 2000: 10). Vendar pa prizvok, da avtorjem
samoreprezentacij nekaj manjka, dopolnjujejo
jasne vizije in možnosti za prihodnost, ki jih
ne smemo prezreti.
Ker če bi imel službo, ki bi me veselila, bi lahko
stres pri delu verjetno veliko bolje prenašal, kot
pri delu, ki ga ne bi maral. (O24, transkripcija
2007: 4.)
Rada sem v družbi in z družino, ki mi je zelo
pri srcu, zato bi rada dobila službo, ki bi bila
prava tako zame kot za mojo družino, ne
eno ali drugo. To je moja osebna skrb. (O25,
transkripcija 2007: 4).
Mislim, da obstaja pravo delovno mesto zame,
kjer koli že je, no, mislim, da je moj cilj priti
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tja. To bom poskušala, priti tja, kjer mi bo všeč,
kjer bom tudi zadovoljna. (O20, transkripcija
2007: 4).
Izjave, ki izhajajo iz procesa spominjanja
zgodovine življenja, kažejo, da spominjanje in
pripovedovanje pomagata, da se iz lastne zgodbe kaj naučimo. »Delati na svoji biografiji«,
»delo spominjanja« ali »biografsko učenje«
so ključne besede, ki proces biografskega
spominjanja in pripovedovanja oblikujejo v
metodo psihosocialne prakse. Bistvo vsebine
tega pristopa je v povezovanju preteklosti s
prihodnostjo. (gl. Herriger 2006: 105):
Razmislek. Biografsko učenje je na eni
strani samotematizacija, samopotrditev in
subjektivno doživljanje svoje življenjske osi.
Primerljivo je s potovanjem v posameznikovo, posamezničino preteklost, med katerim
se življenjske situacije, ki jih iz perspektive
sedanjosti dojema kot problematične, na videz
same od sebe pojavijo v razpravi. Ko znova
odkrijemo te situacije, lahko doživimo tudi
strategije in sposobnosti, ki so nam jih pomagale obvladovati in smo jih delno že imeli za
pokopane. Tu je poudarek na rekonstrukciji
kontekstov dejavnosti, izkustvenih obzorij in
pomena medsebojnih odnosov in življenjskih
uspehov, ki so pogosto umeščeni vanje.
Oblikovanje vizije. Na drugi strani je biografsko učenje raziskovanje prihodnosti, med
katerim o življenjskih poteh, ki smo jih odkrili
v svoji biografski preteklosti, razmišljamo prek
meja sedanjosti in jih vključimo v načrte za
prihodnost. Te konstrukcije urejanja življenja,
ki so orientirane v prihodnost, omogočijo udeležencem, da razvijejo strategije za prihodnost.
Te pa pomagajo posameznikom, posameznicam povečati življenjsko pripravljenost, avtonomijo in nadzor nad življenjem. Tako skladno
z idejo o krepitvi moči podpiramo njihovo
kompetentnost in poljubne načine življenja.
Preprosto povedano, biografsko učenje
povezuje:
• priznanje preteklih izkušenj in prakticiranih
dejavnosti
• razmislek, ki nam jih pomaga doživeti
• vključitev v organizacijo prihodnjega osebnega poteka življenja.

Delo pri projektu »U-Turn« je bilo osredotočeno na spremljanje udeležencev skozi »proces
krepitve moči«. Med dveletnim projektom smo
delali s 14 iskalci zaposlitve iz Salzburga in
Vorarlberga in z osmimi podjetniki iz Graza
in Vorarlberga. Skupaj smo, ne glede na njihov trenutni status (zaposleni ali brezposleni),
začeli odpirati prostore za biografsko učenje,
z namenom, da bi
• odkrili možnosti in omejitve, da bi njihove
izkušnje uspešno prenesli iz biografske v
zaposlitveno kariero
• naredili njihove strategije in vizije vidne
• tako podprli proces razmisleka in vključitve
v prihodnost.
Da bi naredili tisto, kar smo iskali in našli na
teh področjih učenja, vidno in da bi udeleženci
lahko o tem razmislili, smo uporabili oblike
medijske uprizoritve.

Medijska uprizoritev
»Medijska uprizoritev družbenih realnosti«
sledi tradiciji in cilju družbeno-kulturne prakse. Družbeno-kulturna animacija je, denimo,
že vzpostavljena kot pomemben steber socialnega dela v Švici, medtem ko so v Avstriji diskurzi o družbeno-kulturnem delu in posebno
o umetnosti kot socialni intervenciji še precej
marginalni (gl. Wrentschur 2006: 397).
Po Moserju in sodelavcih (1999, v Wrentschur 2006: 397) naj bi ta inovativni metodološki pristop med drugim navdihoval in podpiral
posameznike, da bi izboljšali svoje življenjske
pogoje in kakovost življenja. Z različnimi
ustvarjalno-kulturnimi izraznimi oblikami
(npr. s pisanjem in literarnimi delavnicami,
gledališkimi delavnicami ali glasbenimi
dogodki) spodbujamo posameznike, posameznice, da se neposredno tam, kjer živijo, in v
svojih medsebojnih odnosih izvirno izrazijo in
povejo, kaj je zanje pomembno. To izražanje
omogoči, da (znova) pridobijo nadzor nad
svojim vsakdanjim življenjem v interakciji z
danim okoljem in okoliščinami (Hongler 1998
v Wrentschur, op. cit.).
Te družbeno-kulturne dejavnosti so oblika participatorne intervencije, ki je tesno
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Sociološko perspektivo je uporabila Sozialökonomische
Forschungsstelle (SFS), ki jo je zastopala avtorica
pričujočega članka, umetniško-medijsko pa Paul Weihs
iz združenja Rewalk.

ki se prek zanke razmisleka vrne v njegovo,
njeno družbeno realnost in ga, jo spodbudi k
novim dejavnostim.
V nasprotju z realnostnimi šovi in video
delavnicami je izjemna prednost filmskega
poetičnega prostora v tem, da nam omogoči
produkcijo izvirnega izdelka, ki je posledica
medsebojnega prepletanja različnih medijskih
ravni, ki daleč presegajo sporočila vsake posamezne ravni. Tako je izrazni spekter obsegal
fotografske narativne niti, slušne, vizualne in
avdiovizualne posnetke vse do vizionarskih
oblik samoizražanja. Ključen pri tem je bil
kriterij lastnih izkušenj; tako orodje kot predmet obdelave so bili teme, občutki, fantazije
in izkušnje udeležencev.
Z medijsko-tehničnega stališča se nam je
zdelo pomembno, da razvijemo in uresničimo
dramaturški koncept, ki na eni strani v narejenem izdelku odraža moč filmskih poetičnih
prostorov, na drugi pa zagotovi, da prikazano
realno izvedemo in trajno uporabimo v okviru
ukrepov politik na trgu dela. Konflikt med
tema dvema diametralno nasprotnima dejavnikoma ima po našem inovativni potencial za
»krepitev moči z medijsko uprizoritvijo«.
V nadaljevanju bi rada predstavila kontrolni
seznam za uporabo te metode, ki temelji na
našem delu v projektu »U-Turn«.
Scenarij
Kaj je pomembno?

Najbolje je, da proces »M-powerment«
umestimo kot delno storitev v številne procese
socialnega dela. Čeprav smo pristop razvili in
preskusili na področju vključevanja v sfero
dela, ga lahko uporabimo in bi ga morali uporabiti tudi na drugih področjih. Načeloma ga
lahko uporabimo pri različnih ciljnih skupinah
(priseljencih, iskalcih zaposlitve, deprivilegiranih mladostnikih ipd). Pomemben kriterij je,
da udeleženci pri njem sodelujejo prostovoljno
in soglašajo, da bodo svoje zgodbe medijsko
uprizorili.
Poleg tega moramo process tudi podrobno
vnaprej načrtovati, pri čemer moramo vključiti
vse perspektive, da bi lahko upoštevali različne
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p ovezana s predstavo o lastni zmožnosti, kot
jo podpira ideja o krepitvi moči, z doseganjem samoodločanja in avtonomnega načina
življenja. Družbeno-kulturno delo imamo za
emancipatorno prakso, ki se začne s posameznikovimi, posamezničinimi možnostmi in
viri in se manj ukvarja z njegovimi, njenimi
socialnimi problemi in primanjkljaji.
Posledica tega je, da smo v projektu
»U-Turn« razvili pristop »krepitev moči z
medijsko uprizoritvijo« v interdisciplinarnem
procesu med sociološko in medijsko umetniško
perspektivacijo3, pri čemer smo se osredotočili
na filmski prikaz.
Zgodovinsko gledano je v dobi medijev na
voljo veliko medijev, ki bi jih lahko na različne načine vključili v delo s ciljno skupino.
Spremembe v tehnični dostopnosti medijske
produkcije in v spremljajoči demokratizaciji in
senzibiliziranju ravnanja z mediji so omogočile nove metode, ki prinašajo nove prednosti
in trajnostne rezultate. V interdisciplinarnem
kombiniranju sociološkega, svetovalnega,
umetniškega in medijsko-produkcijskega
strokovnega znanja smo ciljni skupini v tem
projektu omogočili dostop do filmskih poetičnih prostorov.
Poleg priprave »dramaturgije«, ki smo jo
oblikovali skupaj z udeleženci v njihovem
življenjskem okolju, smo jih spodbujali tudi
k filmski samouprizoritvi, s katero so »na
odru« »razgalili« pretekle izkušnje. Tako so
klienti postali akterji. V žarišču tega pristopa
je vzpostavitev distance med »odrom« in
»realnostjo«. Metoda omogoča vzpostavitev
eksperimentalnega prostora, kjer ni ovir in
preprek in lahko čutno, igrivo in kreativno
odkrivamo lastne možnosti in sposobnosti. Ko
tako preizkusimo nova področja artikulacije in
dejavnosti, trajno spodbudimo kompetentno
samopodobo in občutek samospoštovanja.
Tako se za ovinkom medijske uprizoritve prikaže posameznikov, posamezničin potencial,
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zahteve in pričakovanja vseh udeležencev.
Prvi prizor scenarija namenja temu ustrezen
prostor.
Prvi prizor: ozaveščanje

Te metode in pristopi pripravijo posameznika, posameznico, da se angažira, vključujejo
krepitev samozaupanja in to, da razjasnjevanje
vlog in pričakovanj od vsega začetka vzamemo
kot proces, v katerem morajo biti enakovredno udeleženi vsi sodelujoči. Sodelujoči so
navadno tile:
• Organizacije, odgovorne za socialno delo
kot partnerji, in odgovorne osebe, ki delajo
s ciljnimi skupinami (vodje usposabljanj,
svetovalci, ulični delavci itn.). Ti so na eni
strani kontaktne osebe za ciljne skupine in
na drugi odgovorni za to, da »proces krepitve
moči z medijsko uprizoritvijo« vključijo v
svoj delovni process in da se vanj vključijo
tudi sami;
• Akterji (igralci). To so člani zadevnih ciljnih
skupin, ki sodelujejo v tem procesu, s svojimi
individualnimi zahtevami in interesi;
• Medijsko in sociološko usmerjanje in spremljanje. Obe perspektivi in njune kompetence
bi morala zastopati zunanja predstavnika, ki
bi zagotavljala interdisciplinarni navdih in
kakovost vloženega in proizvedenga (inputa
in outputa).
Priprave vključujejo to, da skupaj z igralci
in partnerji določimo vsebino, cilje in potrebe
in naredimo podroben osnutek medijske postavitve krepitve moči. Ta korak je potreben,
ker partnerji delujejo kot multiplikatorji in
formalno vpeljejo sodelujoče v proces krepitve
moči. V pripravljalni fazi poskrbimo tudi, da
so zagotovljeni temeljni pogoji za delo (prostor, material itn.), in ozavestimo člane ciljne
skupine o tem, da lahko na odru poiščejo
drugačno perspektivo družbene realnosti. Pri
tem je pomembno, da ugotovimo, kakšni so
igralci v svojem vsakdanjem življenju, v svojem življenjskem svetu, in da to vzamejo za
izhodišče svojega dela. To je pogoj, da bo vsak
lahko oblikoval lasten dramaturški koncept,
ki bo usklajen tudi z interesi in vsebinskimi
izhodišči skupine.

Drugi prizor: odpiranje
poetičnega prostora

Ko sklenemo fazo ozaveščanja, naredimo
osnutek dramaturške postavitve za vsakega posameznika. To pomeni, da razvijemo določen
vzgib, ki se tiče biografij članov ciljne skupine
in njihovih namenov, in zagotovimo potrebni
material za postavitveni okvir. Začetni vzgib
spodbudi igrivo ustvarjalno interakcijo z določenim izkustvenim segmentom iz življenjepisa
članov skupine. Tak segment je lahko na primer
»moj vstop v svet dela«. Vzgib, da naredimo ta
pomemben del življenja spet dostopen izkušnji,
pa je lahko to, da spodbudimo udeležence, naj
pobrskajo po svoji skrinji zakladov osebnih
izkušenj, se pravi, pogledajo v dnevniške zapiske, fotografije, posnetke itn. in naredijo osnutek scenarija za prihodnost, po katerem bodo s
pomočjo spominjanja (ponovno) stopili v svet
dela. Dramaturška postavitev naj bo uglašena
s potrebami igralcev in igralk, ker je to edini
način, da sprevidijo vsak svoje osebne ključne
izzive. Koordinacija dramaturške postavitve s
posameznikovimi, posamezničinimi potrebami
je bistvena tudi zato, da udeleženci, udeleženke
razvijejo samozaupanje, ki je potrebno, da se
lahko angažirajo v procesu dela, ki navsezadnje
zadeva njihove lastne osebne zgodbe.
Zgled dramaturgije

V projektu »U-Turn« smo razvili dramaturgijo zlasti s pomočjo vprašanj, ki so zadevala
posameznikovo, posamezničino dramaturško
postavitev:
• Kako starejši iskalci zaposlitve doživljajo
problem, da se starajo v delovni družbi?
(Status.)
• Kako so obvladovali probleme v preteklosti?
(Biografija kot skrinja zakladov izkušenj.)
• Kako načrtujejo prihodnost v luči svoje preteklosti? (Uravnovešanje.)
Razmisliti je bilo treba o namenih in ciljih
vseh udeležencev in tudi zato, da smo lahko
upoštevali njihova različna ozadja, delati z
različnimi tehnikami, ki so vključevale:
• pregledovanje fotografij
• pregledovanje odlomkov, ki pripovedujejo
življenjsko zgodbo
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Tretji prizor: Uprizoritev

Ko smo odprli prostor cikličnega doživljanja preteklosti in prihodnosti, smo omogočili
proces usmeritve dejavnosti. Ustvarjanje je
povezano s sinergijo med uprizorjenimi dejavnostmi in učenjem. Tako igranje kot učenje
sta vselej interaktivna in se odvijata postopno
glede na probleme in interese, ciljna skupina
pa je ves čas pozorna, ali prispevata k temu, da
posameznik, posameznica v primernem času
doseže zastavljeni cilj. Zamišljeno dramaturško postavitev (zgornji primer) nato scensko
uprizorimo in to posnamemo (fotografiramo,
posnamemo na video itn.). Ta medijski material je lahko zrcalo realne izkušnje. Uprizorimo
pa lahko tudi druge »identitete« v svetu dela,
ki so drugačne od resničnih in predstavljajo
uprizoritev poteka »neke druge«, hipotetične
kariere.
Poudariti moramo, da udeleženci na začetku doživijo proces samoreprezentacije kot
posebno vznemirljiv, saj ponuja možnost, da
se dvignejo nad vsakdanje življenje in znane
situacije. Pomembno je, da je to prostor, ki
zdaj povsem pripada udeležencem – oni so
akterji, igralci v lastnih zgodbah, v svojih
življenjepisih.
Odrska produkcija, ki jo ustvarimo na ta
način, dovoljuje, da »smo« nekdo drugi in da
se dojemamo drugače. Gre za proces učenja.
Pri tem je pomembno, da proces samoreprezentacije poteka vodeno:
• da se pogovarjamo, posameznike, posameznice pripravimo, da pripovedujejo,
razmišljajo in oblikujejo vizije
• da nadzorujemo filmsko percepcijo – perspektivo, svetlobo, prizore itn.
Četrti prizor: refleksija

Ko smo še v fazi ustvarjanja, ustvarjeni material pregledamo in ga povežemo v začasno
celoto oz. vmesno stopnjo dela. Poiščemo rdeče
niti in ugotovimo, kaj so njihove značilnosti. Za

udeležence, udeleženke so ključni izziv izhodišča, začetne točke. Ko razpoznajo, kakšne načine obvladovanja problemov so razvili, spoznajo
tudi načine in konkretne možnosti za nove in
inovativne dejavnosti in zmožnost za ravnanje z
izzivom. Te rdeče niti in prelomnice so gradivo,
ki nam bo priskrbelo navdih za razmislek.
Samoreprezentaciji neposredno sledi to, da
povzamemo izbrane delce in jih povežemo v
medijsko oblikovano zgodbo, ki jo nazadnje
predstavimo ciljni skupini skupaj z zadevnimi
organizacijami. Ta medijski povzetek seveda
vsebuje posameznikove, posamezničine interpretacije družbene in medijske perspektive in v
bistvu ustreza njegovi, njeni predstavi, ki smo
jo v tem času lahko dosegli pri njem/njej.
Peti prizor: razmislek

O tej – naši – predstavi zdaj razmislimo
v kontekstu skupinske razprave po ključnih
točkah:
• razjasnimo, ali se posamezniki čutijo dovolj
dobro predstavljene, ali njihova predstavitev ustreza njihovim namenom in temu,
kako dojemajo sebe, ali pa smo kaj povsem
narobe razumeli
• pogovorimo se tudi o tem, kako so doživljali proces dela in kako se zdaj počutijo
• pogovorimo se o tem, kako lahko material
uporabijo za naprej
• ugotovimo, kaj je posameznik, posameznica imel, imela od tega procesa.
V tej zadnji fazi razmislimo o številnih perspektivah in usmeritvah dejavnosti, ki so prišle
na dan v prejšnjih fazah dela. O načrtih za prihodnost razmislimo v skupini – »profesionalni skupnosti igralcev«. Ko razvoj svojih sposobnosti
in dojemanja sebe prevedemo iz medijsko
uprizorjenega procesa v scenarij posameznikove
aktualne realnosti, lahko udeleženci, udeleženke
slednjič začutijo, da imajo moč.
Šesti prizor: postprodukcija

Material, ki smo ga izdelali z medijsko uprizoritvijo, nato ponovno tehnično obdelamo in
ga v dogovoru z igralci, igralkami umestimo v
javni prostor. Občinstvo opozorimo na aktualne

M- pove r m e n t — m e tod a , s k a te ro n a re d i m o i zk ušn je v idne

• tehniko določanja strukture za uravnovešanje
preteklosti s prihodnostjo
• simbolni pregled življenjske poti za izdelavo
vizije za prihodnost.
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tematske poudarke, ki izhajajo iz tega, kar so
udeleženci, udeleženke ustvarili med procesom
krepitve moči. Pri projektu »U-Turn« smo se posebej ukvarjali s produkcijo videa in razglednic
udeležencev in udeleženk in z njihovimi nastopi
v okviru dogodkov na temo »Starost in delo«.
Sedmi prizor: interpretacija

V končnem konceptualnem razmisleku o
teh »poetičnih prostorih« lahko inovativne
rešitve in strategije obvladovanja problemov
udeležencev in udeleženk rekonstruiramo tudi
iz znanstvene perspektive. Zato je posebej
pomembno, da se osredotočimo na naravo
ustvarjalnega procesa. V ta namen materiale,
ki so jih udeleženci, udeleženke ustvarili med
lastnim procesom produkcije, sistematično
pripravimo za analizo. Poudariti je treba, da gre
pri tem za začetne predstave o sebi, za fragmentirane poglede na proces oblikovanja lastne
usmeritve, ki jih moramo razumeti na temelju
ozadja vsakega posameznika in posameznih
družbenokulturnih kontekstov. Poleg tega lahko
imamo med posameznimi fazami produkcijskega procesa kvalitativne razprave (skupinske
razprave in individualne pogovore), da podpremo vsebinsko usmeritev posamezne faze
dejavnosti. V drugem koraku lahko simbolne
oblike izražanja (fotografije, video) in vsebine
pogovorov (avdio dokumenti, transkripcije) interpretiramo z besedilnimi, slikovnimi ali video
interpretacijskimi postopki (gl. npr. Bohnsack
2001). Te analize primerov nazadnje omogočijo
razvoj nadaljnjih posebnih ukrepov glede na
področje posamezne aktivnosti.
Odjavna špica
Nekaj misli

Namen pričujočega članka je spodbuditi
bralce in bralke, da bi posnemali in naprej
razvijali opisano metodo. Preostale vrstice
bi rada uporabila za nedvomno pomembno
vprašanje, in sicer, ali in kako bi lahko tak
interdisciplinarni metodološki pristop vključili
v poučevanje v visokošolskih programih.
To bi lahko morda uresničili v kontekstu
interdisciplinarnih delavnic raziskav in razvoja

v okviru študijskih programov, kot sta »zdravje
in socialne zadeve« in »mediji in oblikovanje«.
Za namen takega projektnega študija bi lahko
ozavestili študente obeh študijskih smeri o interdisciplinarnosti pristopa in jih spodbudili, da
bi ustvarjali in izvajali projekte krepitve moči
z medijsko uprizoritvijo.
Primerno trajanje študija bi bilo dva semestra, ki bi v grobem pokrivala tele dejavnosti:
Prvi semester
• Uvod: seznanjanje z možnostmi pristopa
»M-Empowerment« in uvod v specifično
problematiko socialne izključenosti.
• Ustvarjanje in načrtovanje projekta: Okolje
»M-Empowermenta« določijo potencialni
udeleženci skupaj s študenti in pripravijo
primeren koncept.
Drugi semester
• Izvedba projektov skupaj s ciljnimi skupinami.
• Vodenje postprodukcije: priprava ustvarjenih
medijskih uprizoritev in navodila za analizo
študijev primerov.
• Predstavitev rezultatov izbrani publiki.
Tak projektni študij bi na več ravneh prinesel
inovativnosti za študente:
• učenje interdisciplinarnega znanstvenega in
praktičnega pristopa
• sočutno obravnavo zadevnih socialnih problemov
• seznanjanje z načrtovanjem in izvedbo projekta, zlasti raziskava možnosti in omejitev
• preskušanje «krepitve moči z metodo medijske
uprizoritve«
• potrjevanje ugotovitev s participatornim delom na odnosih z javnostjo
• skupaj tema in metodološki pristop ponujata
številne možnosti za podrobnejšo nadaljnjo
uporabo med pisanjem diplomske naloge.
Taka delavnica raziskovanja in razvoja bi
imela tudi nezanemarljiv pomen za sam študijski program, saj interdisciplinarni pristop
omogoča več usklajenih pristopov, ki bi na
inovativen način utrjevali znanstveno avtoriteto
in bi jih lahko razširili na regijsko in medregijsko območje.
Prevedla Polona Mesec
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PRIKAZ ČUSTVENE DINAMIKE
IN PARALELNEGA PROCESA
V RELACIJSKI DRUŽINSKI SUPERVIZIJI
Relacije v superviziji
Temeljne značilnosti relacijske družinske
supervizije so delo s kontratransferom, postavitev strategije specifičnih intervencij oz.
prehodov med sistemsko, interpersonalno in
intrapsihično ravnjo in sledenje strukturi z
opazovanjem udeležencev in odnosov med
njimi (dinamika čutenj). Ta model supervizije
je bil prvič predstavljen strokovni javnosti leta
2006 na študijskemu dnevu, ki ga je organiziral
Frančiškanski družinski inštitut v sodelovanju
s teološko fakulteto v Ljubljani z naslovom
»Supervizija v psihoterapiji in zakonski in
družinski terapiji«. Predavanje z naslovom
»Predstavitev vloge in modela supervizije
v socialnem varstvu« so izvedli K. Kompan
Erzar, T. Rožič in J. Kovač, družinski terapevti
in supervizorji z licenco.
V izhodišče tega modela so postavljene
relacije, saj odkrivamo odnose, v katerih živi
uporabnik, odnos, ki ga ustvarjata skupaj terapevt in uporabnik, in odnos, ki se izgrajuje
med terapevtom in supervizorjem. Gre torej za
preplet odnosov, kjer sta pomembni tudi osebnosti terapevta in supervizorja. Frawley-O'Dea
in Sarnat (2001) menita, da relacijske matrike
v superviziji ne določajo le uporabnikova
intrapsihična struktura in njegove izkušnje iz
družine, vzorci odnosov, mišljenja, komunikacije in čustvovanja, pač pa na enak način
v matriko stopata tudi terapevt in supervizor,
saj sta vanjo vpeta z lastno subjektivnostjo in
psihodinamiko.
Pomembnost odnosa med supervizorjem
in supervizantom in njunega medsebojnega
vpliva potrjujejo različne raziskave (gl. Lower

1972, Teitelbaum 1990, Summerel, Borders
1996, White, Queener 2003). Nekateri vidijo
supervizijo celo kot najmočnejši odnos, ki oblikuje posameznikovo profesionalno življenje
(Riggs, Bretz 2006).
Relacijski družinski model supervizije izhaja iz relacijske družinske terapije, v svojih
premisah pa se opira tudi na t. i. relacijski
model supervizije, ki sta ga utemeljili avtorici
Frawley-O'Dea in Sarnat (2001).
Različni avtorji so različno opisovali oz.
odkrivali relacije v superviziji. Tako je na primer za Bermana (1997) supervizija križišče,
kjer se v matriko stekajo objektne relacije vsaj
treh oseb in v katero vsaka oseba prinaša v
pogajanje svojo lastno psihično realnost. Ker
je kontratransfer ključ za razumevanje psihične
realnosti uporabnika in ima hkrati vpliv na
uporabnikov nadaljnji razvoj v terapiji (Maroda
1994), ga tudi v superviziji ne smemo zanemariti (Ladany et al. 2000). Tudi supervizorji
bodo tako – glede na svojo unikatno psihološko
organizacijo – različno razpoložljivi za odigravanje določenih paralelnih procesov v transferno-kontratransferni matriki. Supervizantu
bodo odgovorili oz. se odzvali nanj v skladu
z lastnim psihodinamskim funkcioniranjem
(Frawley-O'Dea, Sarnat 2001).
Greenberg (1995) meni, da je zato poskus
razvoja jasnega tehničnega pristopa v superviziji brezpredmeten, saj ne more obstajati
standardna tehnika. Vsaka supervizijska diada
si mora izpogajati svoj lasten način delovanja.
Vse to ima po mnenju Bermana (1997) velik
vpliv na to, kar pričakujemo od supervizije. Nakazuje namreč, da ima didaktična supervizija
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oz. zgolj poudarjanje uporabnikove dinamike
ali prikazovanje pravilne tehnike omejeno
vrednost. Supervizor ne more biti končni razsodnik, lahko pa postane neprecenljiv in malo
manj ranljiv partner v razmišljanju.
O uporabnikovi in supervizantovi ranljivosti v procesu terapije oz. supervizije govori
Slavin (1998). Ko v terapiji oz. superviziji
iščeta pomoč, sta podvržena močnemu vplivu
terapevta oz. supervizorja. Vendar niti terapevt
niti supervizor v postmodernem razumevanju
odnosov nimata več vloge »nedotakljivega
strokovnjaka«, pač pa enakovrednega partnerja
(Frawley-O'Dea, Sarnat 2001).
Ključ do spremembe v terapiji je tam, kjer
si terapevt ob uporabniku dovoli biti nekoliko
ranljiv, kjer nepričakovano in pristno prizna nezavedni vpliv, ki ga ima pacient nanj
(Slavin 1998). Podobno se dogaja v odnosu
med supervizorjem in supervizantom, kjer
oba vzajemno vplivata drug na drugega. Če
je odnos varen, se supervizant v njem prek
supervizorjevega ravnanja uči biti ranljiv in
prav v takem odnosu supervizant uvidi možnost spremembe, kar posredno vpliva tudi
na terapevtski odnos in s tem na spremembe
pri uporabniku (ibid.).
Sicer pa sta na podobnosti med terapijo in
supervizijo prva opozorila Ekstein in Wallerstein (1958). Pojav sta poimenovala paralelni
proces in ga prepoznala v situacijah, kjer je bil
terapevtov transfer odigran v terapiji in v superviziji. Zato si bomo v nadaljevanju podrobneje
osvetlili fenomen paralelnega procesa.

Paralelni proces
Koncept izvira iz psihodinamske supervizije, prvi ga je uporabil Searles (1955), ki ga je
poimenoval refleksivni proces med terapijo in
supervizijo. Opazil je namreč, da je terapevtov
kontratransfer aktiviran ali zrcaljen v odnosu
s supervizorjem.
Pojem kot tak sta prva uporabila Ekstein
in Wallerstein (1958); paralelni proces sta
prepoznala v povezanosti terapevtovih problemov v superviziji s pacientovimi problemi
v psihoterapiji in narobe.

Med avtorji obstajajo različne razlage oz.
prepoznavanja oblik paralelnega procesa.
Bernard in Goodyear (2004) govorita o tipu
»od spodaj navzgor«, pri katerem se določene
karakteristike uporabnika odslikujejo skozi
supervizanta med supervizijo, in tipu »od
zgoraj navzdol«, kjer se terapevt identificira
s supervizorjem. Baudry (1993), Gediman in
Wolkenfeld (1980) in Grey in Fiscalini (1987)
ga prepoznavajo skozi univerzalne teme ali
podobnosti v okviru, postavitvi in procesu
terapije in supervizije, Langs (1994) govori o
paralelnem procesu tedaj, ko supervizant pripoveduje zgodbo o uporabniku, ta pripoved oz.
komunikacija pa je nezavedno »kodirana« tako,
da z njo terapevt kaže oz. govori supervizorju o
nekaterih stvareh v supervizijskem odnosu.
Prvoten način gledanja na paralelni proces
sta Frawley-O'Dea in Sarnat (2001) označili
kot tradicionalen, kjer je vir »problema« lociran
znotraj uporabnika v analitični diadi in znotraj
supervizanta v supervizijski diadi. Tak pogled
seveda ne da nikakršnega prostora, da bi ob
paralelnem procesu govorili o vzajemnosti,
odigravanju, opazovanju in interpretiranju vseh
udeležencev v obeh diadah, na pomembnost
česar je prva opozorila Dohermanova (1976),
in sicer z raziskavo, v kateri je ugotovila, da so
terapevtovi problemi v superviziji povezani z
uporabnikovimi problemi v psihoterapiji in narobe. Njena raziskava je pokazala, da je bil zastoj
v odnosu med supervizorjem in supervizantom
zrcaljen v zastoju v odnosu med supervizantom
in uporabnikom. Ko se je razrešil zastoj v supervizijskem odnosu, se je razrešil tudi v odnosu
med supervizantom in uporabnikom.
Številni avtorji (prim. Baudry 1993, Berman
1997, Gediman, Wolkendfeld 1980, Grey, Fiscalini 1987) govorijo o relacijski, interpersonalni perspektivi in multiplih virih paralelnega
procesa, ki ima kompleksno vzročnost in ga
sestavlja matrika objektnih relacij, kjer gre za
preplet pshihodinamike uporabnika, terapevta
in supervizorja. Frawley-O'Dea in Sarnat navajata (2001: 173–174, naš prevod):
O paralelnem procesu govorimo, kadar temeljni
relacijski vzorci ene diade vplivajo na relacijsko
konfiguracijo druge diade. Najverjetneje je, da
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V nadaljevanju bomo raziskali oz. prikazali
dvoje:
• Model relacijske družinske supervizije, ki temelji na vzajemnosti vseh vpletenih v proces,
podlaga za supervizorjeve intervencije pa so
njegova čutenja. Tako si mora v superviziji
supervizor ozavestiti lasten čustveni proces
(kontratransfer, ki prihaja iz njegovega intrapsihičnega sveta), da lahko ta čustveni proces
prepozna in ovrednoti pri supervizantu (ga
poišče v njegovem intrapsihičnem svetu, v
njunem medosebnem prostoru na superviziji
in v medosebnem prostoru, ki ga ustvarjata
supervizant in uporabnik).
• Paralelni proces kot prenos čustvene dinamike
iz ene diade v drugo in nazaj, kjer eno diado
sestavljata terapevt in uporabnik, drugo pa
terapevt in supervizor. Pretok čustvene dinamike v eno ali drugo smer nezavedno steče
prek terapevta. Prepoznavanje, verbalizacija in
ovrednotenje paralelnega procesa v eni diadi
omogoči drugi diadi spremembo čustvene dinamike, kar odpira možnosti za napredovanje
procesa terapije in supervizije.

Metoda
V raziskavi sta bila poleg supervizorja udeležena terapevt in njegova uporabnica. Gre za

mlajšo žensko, pred katero je temeljna odločitev za odhod v tujino, kjer živi oče njenega
predšolskega otroka. Tudi sama je odraščala
brez očeta, kar jo zdaj še bolj čustveno obremenjuje, saj se že celo življenje bori za pozornost
in ljubezen. Ne želi, da bi se isto ponovilo
tudi njenemu otroku. Obravnava je trajala
tri mesece, terapevt je bil ves čas vključen v
individualno supervizijo.
Terapevtske in supervizijske obravnave so
bile snemane. Vsem udeležencem je bil predhodno predstavljen namen in način raziskave,
od njih smo pridobili informirana soglasja za
snemanje, obdelavo in objavo podatkov.
Raziskava je kvalitativne narave. Z metodo
analize vsebine (Weber 1990), nekaterimi značilnostmi študije primera (Yin 1989) in elementi »osnovane teorije« (grounded theory, Glaser,
Strauss 1967) smo poskusili razkriti dinamiko
terapevtskega oz. supervizijskega procesa ter
prikazati morebitne paralelne procese.
Analizirali smo po dva zaporedna zvočna
posnetka terapije in supervizije. Narejeni so
bili transkripti vseh štirih obravnav. Nato sta
terapevt in supervizor ponovno pregledala
posnetke in vsak zase iz vsakega srečanja izbrala pet krajših izsekov, kjer sta najmočneje
čutila spremembo ali čustven preboj. Stopnja
strinjanja med terapevtom in supervizorjem
v izbiri izsekov je bila 8/10, torej je šlo za
80-odstotno ujemanje.
Izseki so bili poslani trem neodvisnim
opazovalcem, ki so iz njih z analizo vsebine
identificirali in izoblikovali pomenske kode.
Raziskovalni tim je nato na podlagi strinjanja
vsaj dveh opazovalcev poenotil posamezne
pomensko sorodne izraze v kategorije.
Supervizorju, terapevtu in uporabniku so
bili hkrati poslani vprašalniki z vprašanji
odprtega tipa, ki so bili prirejeni za vsakega
posebej. Tričlanski raziskovalni tim je iz
odgovorov določil širše vsebinske sklope v
obliki kategorij, pri čemer je pri odgovorih
na vprašalnike upošteval kode zunanjih
opazovalcev in pojavljajoče se vzorce in
odnose med kategorijami. Na ta način se je
oblikovala osnovana teorija (Corbin, Strauss
1990, Glaser, Strauss 1967).

Pri k az č us tve n e d i n am i ke i n pa r a l e l n e ga proc e sa v rel a ci js k i d r u ž i n s k i s u p er v i z i ji

se paralelni proces odigra, kadar transfernokontratransferna matrika v eni diadi vključuje
neverbalne, nesimbolizirane relacijske konfiguracije, ki so osrednje za relacijsko funkcioniranje te diade, ampak je člani diade še
niso zavestno procesirali in verbalizirali. Ker
transferno-kontratransferni fenomen ni zavestno dostopen nobenemu članu diade, o njem
ne morejo govoriti in ga zato tudi ne morejo
predelati. Ta diada zato obtiči v neskončnem,
neinterpretiranem odigravanju določene transferno-kontratransferne matrike. Članom prve
diade se ponuja možnost, da razumejo pomen
svojega odnosa, ko se odigra paralelni proces
oz. ko se s podobnim relacijskim vzorcem
prenesejo elementi njihovega odnosa v drugo
diado, katere člani jih lahko bolje prepoznajo
in poimenujejo.
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Rezultati in razprava
V nadaljevanju predstavljamo tisti del
rezultatov, ki se nanašajo na temo našega
prispevka.
Pojem proces v sistemski družinski teoriji pomeni ponavljanje, odvečnost in hkrati
predvidljivost sistema, kar je klinično vidno
v zaporednih akcijah in interakcijah med družinskimi člani. Vse to je pogosto v nasprotju z
vsebino ali podatki, ki jih dobimo od družine
(Everett 2000). Če torej prenesemo pojem v
model relacijske družinske supervizije, lahko
pri paralelnem procesu govorimo o ponavljajočih se in predvidljivih odnosih med člani obeh
diad, kjer odnose opazujemo skozi čustveno
dinamiko, ne pa skozi vsebino oz. temo.

Čustveno dinamiko ustvarjajo različna
čutenja, ki se pojavljajo skozi odnose. Tako
npr. v družinah govorimo o dinamiki zakonske
interakcije (Gostečnik 1997), v terapiji pa o
vzajemni dinamiki med analitikom in pacientom (Kompan Erzar 2001).
Sledi predstavitev odgovorov terapevta,
supervizorja in neodvisnih opazovalcev. Ti so
po izsekih iz posamezne terapije in supervizije poimenovali čutenja, ki jih po njihovem
mnenju doživljajo uporabnicaa, terapevt in
supervizorka, in opisali čustveno dinamiko v
obeh diadah.
Čutenja, ki se prebudijo v terapevtu ob
uporabniku in nato ob supervizorki, so v obeh
relacijah enaka. V vzorec teh čutenj pa se
»ujame« tudi supervizorka, kar ji pravzaprav

Tabela 1: Čustva pri terapevtu in uporabnici v prvi terapiji
Katera čustva doživlja uporabnica?
• Strah (pred izpostavljenostjo in globljimi občutji)
• Žalost (ob bolečini zaradi osamljenosti)
• Jeza (kot obramba pred ranljivostjo ob terapevtu,
ker še ni varno)

Katera čustva doživlja terapevt?
• Strah (pred zavrženostjo), negotovost
• Nemoč (ker ga uporabnica odriva)
• Žalost
• Jeza (ker se uporabnica izmika bolečini oz. ranljivosti)

Tabela 2: Čustvena dinamika v prvi terapiji
Katero čustvo blokira uporabnico?
Vsi trije opazovalci so pri uporabnici prepoznali, da je strah
tisto čutenje, ki jo blokira in žene v vsesplošno prilagodljivost
in ustrežljivost, po drugi strani pa ji daje varen prostor, v katerem ji ni treba spregovoriti o ranjenosti in globljih občutjih.

Kaj terapevt naredi s tem? Opišite čustveno dinamiko
Opazovalci prepoznavajo, da terapevt v uporabničini globini
zazna bolečino, pred katero se uporabnica brani, in to v njem
zbuja občutke jeze in hkrati nemoči.
Terapevt poskuša najti varnost zase tako, da se prilagaja uporabnici, hkrati pa neprenehoma »vrta« vanjo in išče oporo zase.

Tabela 3: Čustva pri terapevtu in supervizorki v prvi superviziji
Katero čustva doživlja terpevt?
•
•
•
•

Jeza
Negotovost in strah (pred nemočjo in nesposobnostjo)
Sram (zaradi nepristnosti)
Žalost

Katera čustva doživlja supervizorka?
• Strah (da supervizanta čustveno ne bi izgubila).
• Sram in krivda zaradi nesposobnosti oz. nemoči
nagovoriti supervizanta.
• Krivda
• Jeza (ker se terapevt umika)

Tabela 4: Čustvena dinamika v prvi superviziji
Katero čustva blokira terpevta?

Kaj supervizorka naredi s tem? Opišite čustveno dinamiko.

Terapevt je nemočen in jezen, ko supervizor odkrije pri njem
sram, še preden je on kaj odkril pri uporabnici; zato se umakne, čuti se osramočenega, sram sicer prepozna, ampak se
ne ve, kako ga bo vnesel v terapijo.

Supervizorka zazna terapevtovo nemoč in obup, pod tem
začuti sram in ga naslovi, na kar supervizanta sram dobesedno čustveno odnese (se umakne). Nato začne supervizorka
govoriti o svoji jezi, strahu in občutkih krivde, kar spremeni
vzdušje med njima.
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Tabela 5: Čustva pri terapevtu in uporabnici v drugi terapiji
Katera čustva doživlja uporabnica?
•
•
•
•

Jeza ob izpostavljenosti
Sram in občutki nevrednosti
Osamljenost
Strah pred ranljivostjo, ki ga spretno prekrije z zmedo in
nepristnostjo

Katera čustva doživlja terapevt?
• Strah, da se ne bo mogel bolj približati uporabnici
• Jeza
• Občutek nesposobnosti v povezavi s sramom

Tabela 6: Čustvena dinamika v drugi terapiji
Katero čustvo blokira uporabnico?
Ko terapevt pri uporabnici naslovi čustvo, ki je zanjo preveč
boleče, se pri uporabnici pojavi odpor.
Ko pa terapevt vztrajno išče, kaj bolečina in strah pomenita
za uporabnico in ob tem zdrži njen odpor, uporabnica spregovori o srčiki problema, kamor nikogar ne spusti, zgradi zid
in naredi vse, da ji ljudje ne pridejo preblizu.

Kaj terapevt naredi s tem? Opišite čustveno dinamiko
Terapevt poskuša na vsak način nasloviti uporabnico, a ne
gre; vedno zgreši, frustracija se vleče in občasno naraste.
V nadaljevanju pa je vidno, da odpor uporabnice pri terapevtu
sicer zbudi jezo, ki pa jo v sebi ovrednoti, predela in vrne na
njej bolj sprejemljiv način (začne olepševati stvari).

Tabela 7: Čustva pri terapevtu in supervizorki v drugi superviziji
Katero čustva doživlja terpevt?
• Jeza
• Sram, izpostavljenost, nesposobnost
• Žalost, obup

Katera čustva doživlja supervizorka?
•
•
•
•

Jeza
Sram
Zmeda, negotovost, izgubljenost
Strah

Pri k az č us tve n e d i n am i ke i n pa r a l e l n e ga proc e sa v rel a ci js k i d r u ž i n s k i s u p er v i z i ji

sram, to v terapevtu sproži čustven umik; začne
se obnašati tako, kot se je čustveno vedla ob
njem uporabnica na terapiji. Ne umakneta pa
se le uporabnica in supervizant; v nadaljnjem
procesu supervizije lahko prepoznamo enako
dinamiko tudi pri supervizorki. Prav to naredi
relacijo v supervizijski diadi paralelno relaciji
v terapevtski diadi; paralelni proces pomeni
prenos temeljne čustvene dinamike iz ene diade v drugo. Ob tem pa nas bo v nadaljevanju
zanimala tudi povratna pot, namreč, ali in kako
se je čustvena dinamika prenesla v naslednjo
terapijo.
Pred tem pa si do konca oglejmo še dogajanje v prvi superviziji. Ko se je supervizorka
najprej čustveno umaknila, prepoznamo njeno
naslednjo akcijo, verbaliziranje čutenj, ki jih v
sebi oz. v odnosu s supervizantom prepozna
kot temeljna, kar sproži spremembe v čustveni
dinamiki tako med njima v superviziji kot tudi
v naslednji terapiji.
Neodvisni opazovalci so prepoznali, da je
v drugi terapiji terapevt drugačen in poskuša
ovrednotiti čutenja, ki jih prepozna kot močna. Nič več se ne umakne, temveč poskuša

omogoči, da lahko razume supervizanta in
posredno tudi uporabnico. Prav prepoznavanje
lastnih čutenj v odnosu s supervizantom in
delo s kontratransferom je ena od temeljnih
značilnosti supervizorjevega dela v modelu
relacijske družinske supervizije (Kompan
Erzar et al. 2006).
Glede čustvene dinamike v prvi terapiji opazimo med uporabnico in terapevtom izogibanje
ali, kot to dinamiko poimenuje eden izmed
opazovalcev, »jo-jo efekt«. Četudi terapevt
prepozna določena čutenja (npr. jezo), jih ne
ovrednoti direktno, pač pa se začnejo v njem ta
čutenja nekontrolirano nabirati. Tako pride na
prvo supervizijo s čutenji, ki jih z uporabnico
nista uspela predelati oz. ovrednotiti. Tukaj
lahko prepoznamo tip paralelnega procesa, ki
ga opisuje Searles (1955): ko je pacientov nezavedni material prenesen v terapevta in ga ta
ne predela, se v superviziji obnaša na zase netipičen način – analogno pacientu. Supervizor
lahko prepozna projektivni proces ali pa je tudi
sam pod njegovim vplivom.
Ko ob vseh čutenjih, ki se prebudijo tudi v
superviziji, supervizorka ovrednoti prav jezo in
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Tabela 8: Čustvena dinamika v drugi superviziji
Katero čustvo je blokiralo terpevta?
Terapevt zelo močno občuti izgubljenost. Kot supervizant
se čuti prestrašenega, negotovega, zmedenega, izpostavljenega, kar se prepozna skozi njegove umike v zmedo in
izgubljenost.

n asloviti uporabnika, četudi pri tem olepšuje;
lahko celo preveč pazi na uporabnika in skrbi
zanj (postane ga strah, da mu ne bi ponovno
čustveno ušel – sedaj ima namreč tudi sam to
izkušnjo iz prve supervizije). Prav zato lahko
rečemo, da je terapevt moč oz. model verbaliziranja čutenj prenesel iz supervizije oz. se je
tega »naučil« ob supervizorki. Tako se je dinamika od prve do druge terapije spremenila.
Če v nadaljevanju podrobneje pogledamo še
čustveno dinamiko druge supervizije, lahko vidimo, da se je tudi ta prenesla iz druge terapije.
Tam se je namreč uporabnica ob verbalizaciji
terapevtovih čutenj čustveno umaknila, hkrati
pa tudi povedala, da v svojo »kamrico« ne spusti nikogar. Ob tem je terapevt postal previden,
začel je skrbeti za uporabnico, prav tako pa se
je v superviziji začel obnašati tudi supervizor,
saj je poskušal pomiriti supervizanta z razlagami, kar pomeni, da ga je postalo strah (zase
in za supervizanta).
Ko je supervizor ponovno spregovoril o
bolečih čutenjih (ni odnehal, kot terapevt ni odnehal ob uporabnici), se je supervizant najprej
sicer branil z zmedo in izgubljenostjo, potem
pa je vendar spregovoril tudi o sebi, konkretno
o svojem strahu pred izgubo kontrole.
Razlog, da se je to lahko zgodilo, spoznamo
skozi terapevtov odgovor na vprašanje o supervizorjevem odzivu na njegov umik; opisal
ga je kot spoštljiv, korekten, profesionalen,
razmejen, direkten, hkrati pa je doživljal, da
ga je supervizorka vzela zares.
Torej lahko rečemo, da je čustvena dinamika, ki sta jo vzajemno zgradila supervizorka
in supervizant, omogočila terapevtu drugačen
(potencialno boljši) odnos do uporabnice v
naslednji terapiji, kjer pa se bo hkrati že odprlo spet nekaj novega za vzdušje v naslednji

Kaj supervizor naredi s tem? Opišite čustveno dinamiko.
Supervizorka začuti strah pri supervizantu, saj se ta vedno,
ko bi moral postati ranljiv, umakne. Pod tem strahom prepozna občutja žalosti in strahu pred njo, saj se pred tema dvema
čutenjema skrije.
Supervizorka ga zato skuša z razlagami pomiriti.

superviziji. Tako verjamemo v vzajemnost in
recipročnost odnosov, kjer so vsi vključeni tudi
enaki, če si priznajo in dovolijo, da so ranljivi
in da stopijo v stik s seboj in drugim.
Paralelni proces je tako potrjen, in sicer kot
prenos čustvene dinamike iz ene diade v drugo
in nazaj, kjer prepoznavanje, verbaliziranje in
ovrednotenje tako razumljenega paralelnega
procesa odpira potenciale za napredovanje
v terapiji in superviziji. Ranljivost, odprtost
za svoja čutenja in čutenja, ki se prebujajo v
interpersonalnem prostoru ene ali druge diade,
hkrati pa rahločutnost in vztrajnost v zrcaljenju
in verbaliziranju (tudi bolečih) čutenj odpirajo
možnost za nov oziroma drugačen stik s sabo,
pogled vase in odnose z drugimi.

Supervizija kot pomoč
v terapevtskem procesu
V drugem delu se bomo osredotočili na
delo s kontratransferom tako pri supervizorki
kot pri supervizantu ter prikazali pomembnost
uporabe sebe oz. stika s svojimi intrapsihičnimi vsebinami za razumevanje in proces
spremembe v superviziji in terapiji. Podlaga
za supervizorjevo intervencijo v superviziji je
njegovo lastno čutenje. Tako mora supervizor
v superviziji postati ranljiv in odprt za vsa
čutenja, ki se mu prebujajo ob supervizantu
in posredno uporabniku, ter jih ozavestiti in
verbalizirati.
Naslednja vinjeta ponazarja, kako supervizorjeva ranljivost odpira pot tudi terapevtovi
ranljivosti:
Izsek 4, supervizija 1

S: Zdaj me je kar malo strah (smeh). [Supervizor
je v zadregi, občuti sram. Tu je zelo ranljiv,
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njegov strah, zato ga je želela zelo zavarovati.
Vendar je to peljalo zopet v umik supervizanta
in tako znova zbudilo supervizorkino jezo,
strah in nemoč. Neodvisni opazovalci so dinamiko med supervizorko in supervizantom
opisali takole:
Supervizorka zazna v supervizantu nemoč in
obup, pod tem začuti sram, ki ga naslovi, nakar
terapevta dobesedno čustveno odnese, tako
kot čustveno odnese uporabnico na terapiji ob
terapevtu [paralelni proces]. Tudi tukaj se je
supervizorka počutila nekoliko krivo, ker je
povedala preveč direkt, ko pa je spregovorila
o vsesplošni nepristnosti, se vsa dinamika
nekoliko spremeni.
Šele ko je supervizorka začela govoriti o
svojem strahu in jezi ob izgubi kontrole, o občutkih krivde ob izmikanju terapevta, o lastni
nesposobnosti ob tem, da se nikamor ne premakneta (sram), ko je vzela ta čutenja pri sebi
in v njunem medsebojnem odnosu zares (glej
zgoraj predstavljeni izsek), je bilo mogoče
spregovoriti tudi o nepristnosti in izgubljenosti
supervizanta; ta je lahko pri sebi začutil sram,
jezo in strah in se ni več izmikal (prepoznal je
svojo obrambo, nepristnost in žalost pod tem,
tako v superviziji kot v terapiji).
Na razumevanje terapevtskega procesa in
svoje mesto v njem je imelo to po terapevtovih
besedah naslednji vpliv:
Odprlo me je za to, da sem lahko pristno začutil
svoj lasten odziv ob uporabničinih solzah
in nemoči, da sem si želel to vrniti nazaj v
terapevtski proces (čutenja sramu, nemoči, jeze,
prezira, ker teh solz ni nikoli konec).« (Odgovor
na vprašalnik.)
Ko je terapevt v terapiji naslovil ta čutenja
in s tem pokazal tudi ranljivost, se je s tem
dal na voljo. Po Slavinu pacient iz te drugačne terapevtove drže zasluti, da je terapevt
resnično ob njem, mogoče tako, kot starši ali
drugi nikdar niso bili. Tam se porodi temeljni
občutek varnosti, odprtosti in zaupanja drugemu, kar vpliva na obe strani (Slavin 1998).
Terapevt pravi tudi, da ga je pristen in ranljiv
odziv, ki ga je prejel od supervizorja (ko je ta
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iskren. Prvič spregovori o svojem strahu,
izgubljenosti.]
T: Jaz sem ti zelo dal ta strah, vse te stvari, sem te
zelo popeljal tukaj noter. [Terapevt ga poskuša
potolažiti, zaščititi.]
S: Ja, sva čisto brez kontrole midva [smeh kot
odraz sramu] in mi gre na živce, ker ne moreva
stvari zastavit. [Jeza, nemoč.]
T: Ja.
S: V tem smislu se sprašujem, koliko je to – nekaj
je najino, seveda, ampak koliko to prihaja od
tukaj, ker tukaj nimaš nobene kontrole. Otrok
se zgodi, otrok se zgodi, oče odide, očeta ni,
prideš na terapijo, nekaj blefiraš, igraš, saj bi
nekaj naredil, ampak te tudi on tam ne dojame
čisto zares. Pa ne da je ti ne vzameš zares,
ampak sebe zares težko daš noter. [Supervizor
je znova ranljiv.]
T: Meni ostaja, ja, ta moja žalost in s solzami,
tukaj noter sem te mogoče najbolj slišal, koliko
sem se jaz tukaj notri zares sposoben srečat,
no. Pa si lahko rečem, saj vem, da sem postal
v tem momentu žalosten, imam bolečino, ne
(nasmihanje). [Ranljivost, žalost, ki ju zdaj
izraža terapevt.]
S: Tako racionalno veš, za kaj se gre, ne?
T: Ja. V mojem svetu pa to pomeni eno veliko
nemoč, lahko, in spodaj ogromno ene jeze.
[Terapevt je še vedno ranljiv, spregovori o jezi
in nemoči, ki sta pod žalostjo.]
S: To je tisto čisto tvoje.
T: Ja, tisto čisto moje.
S: In jaz, kar bi obdržala to, ker to je edina podlaga, da boš ti prišel do nje, ker tukaj ti čutiš,
tukaj ti sebe čutiš.
T: Ja.
Zdaj pa si oglejmo še čustveno dinamiko
celotne supervizije:
Po terapevtovih besedah je sprememba v
superviziji nastala, ko sta »se oba s supervizorko izgubila, ko je nastala zadrega, čutiti je
bilo malo sramu«. Iz odgovorov supervizorke
je razvidno, da je takrat najmočneje občutila
strah, da se terapevt ne bi umaknil, sram
ob nemoči, ujetosti, ker je nihče ni zaščitil,
poskrbel zanjo. V tem trenutku sta bila oba
zelo ranljiva. Supervizorka je najprej pazljivo
naslovila ranljivost pri supervizantu, čutila je
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spregovoril o svojem strahu in izgubljenosti in
naslovil nepristnost pri terapevtu), tako pomiril
in razbremenil, da se je lahko spustil globlje
k sebi, se bolj vzel zares in začel govoriti o
sramu: »V meni sram prebudi vsa občutja, ko
postanem nepristen, ko se začnem prilagajati,
ko živim nepristne odnose, ko je v ozadju
strah.« Supervizant je začutil, da »ju je to
povezalo, da je dalo določeno ranljivost in s
tem pristnost«.
Pri supervizorju in terapevtu opazimo podobne čustvene vsebine, ki so zelo kompleksne
in prepletene. Ob tem sta sovplivala drug na
drugega, a sta na začetku ostajala vsak pri
svojem, v tem se nista mogla povezati. Če
supervizor in terapevt ne bi bila pozorna na
svoje čustvene procese in odzive in tega ne bi
naslovila, bi ostal neprepoznan tudi v terapiji
za uporabnico in bi se vedno znova poustvarjal,
vse dokler ga eden iz diade (terapevt–supervizorka ali uporabnica–terapevt) ne bi naslovil
(Frawley-O'Dea, Sarnat 2001, Slavin 1998,
Maroda 1994, Kompan Erzar et al. 2006,
Cramer 2002).

odnosov, ki jih izgrajujemo. Odnos v prvi vrsti
pomeni vzajemno stopanje v svet drugega, kjer
hkrati dajemo in prejemamo (Erzar, Kompan
Erzar 2006).
Kot mora biti terapevt v terapiji pripravljen
poleg uporabnika spoznavati tudi sebe v svojih
odnosih (Rožič 2004), tako mora tudi relacijski
supervizor skrbno slediti dogajanju v svoji
notranjosti in se hkrati zavedati, da je s tem
povezan oz. da na to vpliva odnos s terapevtom.
Ta je hkrati s supervizorjem še v odnosu s svojim uporabnikom. Tukaj dobi svoje mesto tudi
paralelni proces – ne zgolj kot tehnični pojem,
pač pa kot fenomen, ki se zgodi v odnosu in
se prenaša skozi odnose. Prepoznamo ga v
čustveni dinamiki, ki kot nevidna nit prepleta,
včasih tudi zapleta odnose med vsemi tremi,
enako pomembnimi v supervizijski matriki –
uporabnikom, terapevtom in supervizorjem.
Skozi tenkočutnost in stik s seboj bo kdo v
matriki prepoznal zaplet, zaradi odgovornosti
za odnos o njem spregovoril in v odnosu z drugim ovrednotil, kaj se dogaja. Prav to bo odprlo
nova vrata za pot iz slepe ulice odnosov.

Sklep

Viri

Zaradi narave raziskovalnih metod (uporaba
»osnovane teorije«, nestandardiziranih vprašalnikov, omejenost le na štiri posnetke ene
same potekajoče terapevtske oz. supervizijske
obravnave) moramo upoštevati, da so rezultati
vezani na specifično situacijo in jih ne moremo
posplošiti. Veljavnost in zanesljivost podatkov
smo poskusili povečati z uporabo multiplih
metod raziskovanja, triangulacijo pridobivanja
podatkov in uporabo zunanjih raziskovalcev
za kodiranje vsebine (prim. Moon, Dillon,
Sprenkle 1990, Patton 1990).
Z raziskavo smo osvetlili model relacijske
družinske supervizije z dveh pomembnih vidikov – supervizorjevih intervencij na podlagi
njegovih čutenj in vidik paralelnega procesa
kot prenosa čustvene dinamike. Obe temeljne
značilnosti modela povezuje zavedanje pomena odnosov in čutenj, ki jih posameznik
doživlja v sebi (prim. Gostečnik 2004). Prav
čutenja so namreč ključ do nas samih in do
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STARŠEVSTVO ZA TRETJE TISOČLETJE
V LUČI TEORIJE NAVEZANOSTI

Relacijski avtorji razlagajo, da razvoj človekove notranje psihične strukture temelji na
posameznikovih izkušnjah odnosov z najpomembnejšimi osebami v zgodnji mladosti v
družinskem sistemu, iz katerega posameznik
izhaja (npr. Gerhardt 2004, Siegel 1999,
Schore 1994).
Človek je najbolj socialno bitje na svetu
in ima relacijsko–sistemsko konfiguracijo že
vrisano v svojo psihično strukturo (Gostečnik
2004). Posameznik, ki ni povezan z drugimi
ljudmi, se ne more v polnosti razviti in imeti
trajnega odnosa (Rymer 1994).
Otrok vstopi v odnos že ob rojstvu. Takoj
se začne odzivati na okolje, starši pa se odzivamo nanj (Stern 1998). Prav zato ker sam
ne more preživeti, je skozi evolucijo razvil
sklop vedenj in značilnosti, s katerimi pritegne pozornost in ohrani skrbnikovo bližino.
Za preživetje nujno potrebuje odraslega, na
katerega se naveže (Bowlby 1969). Sistem
navezanosti deluje kot homeostatični sistem,
pri čemer vsaka zaznana ovira v ohranjanju bližine s skrbnikom v otroku povzroči
tesnobo, ki aktivira ta sistem. Če je figura
navezanosti takrat na voljo in se odzove na
otrokovo potrebo, se bo otrok čutil ljubljenega, varnega in samozavestnega, če pa te osebe
ni ali je neodzivna, bo otrok postal tesnoben
in bo pozornost in oporo skrbnika iskal na
vse možne načine (Tomec 2005). Glede na
različne načine odzivanja ali pomankanje
odzivanja oziroma izkušenj s skrbnikom se
otrok naveže na varen ali negotov (insecure)
način. Raziskave ugotavljajo, da otrok ostane
celo nenavezan, a le v skrajnih primerih, ko ob

njem ni konsistentno čustveno prisotne nobene odrasle osebe (Adjuković et al. 2007).
Sicer razlikujemo štiri stile navezanosti:
varno, ki na najgloblji ravni posamezniku zagotavlja, da bo vsaka motnja v odnosu ustrezno
in pravočasno razrešena, ambivalentno, ki v
posamezniku povzroči pretirane zahteve po
pozornosti in skrbi, izogibajočo, pri kateri se
posameznik umika iz odnosa, in dezorganizirano, pri kateri otrok doživlja skrbnike kot
nevarne (Hazan, Shaver 1987).
Nujnost odraslega ob otroku s svojimi
raziskavami potrjuje tudi Schore (1994), ki
pravi, da se brez odraslega otroški možgani
ne morejo razviti. Strukturiranje možgan se
začne ob rojstvu in je najhitrejše v prvih treh
letih (Gerhardt 2004 ) in pozneje v adolescenci
(Kompan–Erzar 2006). Otrokove emocionalne
izkušnje z drugimi ljudmi se zapisujejo kot
vzorci doživljanja in odzivanja v svetu in za vse
življenje oblikujejo naše emocionalne odgovore (Gostečnik 2004). Povezava med zadovoljstvom, udobjem, reanimacijo in prisotnostjo
matere in njenih akcij se vzpostavi že v prvih
treh mesecih (Stern 1998). Ponavljajoče se izkušnje se sprva vpišejo v implicitni spomin kot
pričakovanja, pozneje pa kot mentalni modeli
oziroma sheme navezanosti. Glede na te zgodnje mentalne modele, ki delujejo kot prototip,
se oblikujejo pričakovanja, ki jih ima posameznik v odnosu z drugimi ljubljenimi osebami v
življenju (Cassidy 2000, Cugmas 1998). Siegel
(1999) opredeli navezanost nekoliko širše in
pravi, da gre za vrojen sistem v možganih, ki
se razvija tako, da vpliva in organizira sistem
motivacije, emocij in spomina glede na starše
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oziroma skrbnike. Sistem navezanosti motivira
otroka, da poišče bližino primarnih skrbnikov
in vzpostavi z njimi komunikacijo. Na najbolj
temeljni evolucijski ravni ta sistem poveča
možnost za preživetje. Na ravni zavesti pa
vzpostavi medosebne relacije, ki pomagajo
dozorevajočim možganom uporabiti zrele možgane staršev za organizacijo lastnih procesov.
Emocionalne transakcije staršev na otroške
signale okrepijo pozitivna emocionalna stanja
otroka in modulirajo negativna stanja. Konkretno to pomeni, da starši potolažijo otroka in mu
dajejo varnost (Kompan–Erzar 2007).
Nevrobiološka znanost dokazuje, da možgani ohranijo plastičnost vse življenje (Schore
1994), kar pomeni, da lahko sicer močno
zasidrane delovne modele, ki smo jih vzpostavili v odnosu s starši, pozneje v življenju
spreminjamo oziroma dograjujemo. Če starši
ustvarijo nove načine čustvovanja in vedenja
v partnerskem odnosu, omogočajo otroku nadaljnji razvoj in s tem za svoje otroke naredijo
največ (Kompan–Erzar 2006). Partnerja, ki
se nista mogla varno navezati na svoje starše,
lahko navezanost drug ob drugem dogradita
v varno, če je med njima dovolj prostora za
izražanje vseh vrst stisk in čutenj in če uspeta
slišati drug drugega v najglobljih stiskah, strahovih, željah. Če dogradita odnos v varnega,
se otroci nanju varno navežejo, drugače pa se
ne–varna oblika prenese v naslednjo generacijo
(Main 1999).
Vendar se starši marsikdaj znajdejo v začaranem krogu enih in istih občutkov in vzorcev
odnosov, iz katerih ne vidijo izhoda, te občutke
in čutenja pa srkajo otroci, ki jih izražajo prek
različne simptomatike (Gostečnik 2002).
Včasih se starši ob otrocih počutijo, kot
da so z njihovim prihodom izgubili sebe,
sproščeno življenje, čas zase, za svoje hobije.
Zdi se jim, da se prav zaradi njih ne zmorejo
samouresničiti tako, kot so si včasih želeli. Vsa
ta stiska kaže, da jih je strah otroštva, saj je
zanje otroštvo povezano s strahom, odpovedjo
in tesnobo. Sami ob starših niso dobili občutka,
da so starši veseli njihovih hobijev, zanimanj,
idej in norčij, neprestane akcije in igre, da ob
njih uživajo in se jih veselijo. Ta stiska izhaja

iz otroškega hrepenenja, da bi se ob starših
spočili in bili sebe res veseli.
Ob otrocih se starši vedno znova soočajo
s svojimi pomankljivostmi – občutki nemoči,
jeze, strahu. Če si to priznajo in poskušajo
ugotoviti, kaj otrok v kakšnem primeru od njih
potrebuje, se lahko samouresničujejo v svojem
poslanstvu. Ob otrocih imajo starši priložnost
prepoznati intimni odnos, ki so ga imeli s
svojimi starši. Lahko reflektirajo svoje stiske
in čutenja, jih ozavestijo ter o njih spregovorijo.
Tako jim jih ni treba več ponavljati v odnosu s
svojimi otroki (Siegel 2004) in starševstvo postane eden največjih izzivov. Učijo se zdravega
in fleksibilnega odzivanja, kar pomeni, da so
sposobni odložiti zadovoljitev in neimpulzivno
reagirati, to pa je podlaga čustvene zrelosti in
sočutnih odnosov (Siegel 2004). Ta sposobnost
je oslabljena pri pretirani utrujenosti, razočaranju, jezi in stresu (Siegel 2004).

Razvoj odzivnosti
Odzivnost je jedro čustvene inteligentnosti
in sposobnosti za razvoj in ohranjanje odnosov,
hkrati pa je tudi eden prvih pogojev za razvoj
patologije, če je odzivnost okrnjena. Gre namreč za eno ključnih komponent identitete,
ki določa človekov značilni stil. To je točka,
kjer se začne varno in odgovorno starševstvo
– v usmerjanju, spremljanju in odzivnosti na
otrokov značilni stil in temperament (Kompan–
Erzar 2006). Vrojene sposobnosti in določena
odzivnost otroka so danost, njihova realizacija
pa stvar okolja. Organsko zelo odzivnega
otroka lahko neodzivno oziroma zlorabljajoče
okolje spremeni v neodzivenga prek stalne izpostavljenosti pretiranemu stresu in travmi, ki
bo preplavila njegov živčni sistem in povzročila
organske deformacije (Kompan–Erzar 2006).
Otrok je na začetku življenja še posebej
ranljiv. Samega sebe se začne zavedati iz
odzivanja drugih nanj (Kompan–Erzar 2006).
Stern (1985) pozitivno ugotavlja, da si otrok
zapomni povprečje izkušenj s starši in prek
tega povprečja tudi interpretira sedanje izkušnje in predvideva prihodnje (Siegel 1999).
Otrok ima vrojeno usmerjenost in nagnjenost
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Ko mati dvigne dojenčka in ga drži tako, da
jo lahko gleda iz oči v oči, mu da priložnost,
da jo spozna, vidi, se uglasi na njen obraz in ga
potem vedno hitreje in jasneje prepozna. S tem
ko ga pestuje, mu omogoči, da se je dotakne z
rokami, nogami in usti, da uporabi motoriko
in se je oprime. Več ko imata možnosti za
stik, hitreje in bolj natančno se bodo razvijali
ustrezni odzivi drug na drugega – hitreje bosta
prišla v stik in močnejša, globlja bo njuna vez
(Kompan–Erzar 2006).
Situacijo otroka, ki se rodi v neodzivni
svet, kjer ni staršev ali pa se zanj ne morejo
zanimati in ga uporabljajo za uresničevanje
lastnih potreb, lepo opiše Winnicott (1971);
pravi, da je svet takega otroka kot zrcalo, v
katerem otrok vidi vse predmete, vse obraze,
razen svojega. Stoji pred zrcalom, ki je prazno,
v njem se zrcali vse razen njegove podobe
(Kompan–Erzar 2006). V takem primeru bo
otrok razumel, da njegova podoba ni zaželena, in bo privzel podobe, ki so sprejemljive
za zrcalo. Pozneje bo tak otrok postal enako
prazno zrcalo in prav prek te obrambe se bo
njegova zavrženost in nepripadnost ohranjala
še naprej (Kompan–Erzar 2006). Otrok bo o
sebi zgradil lažni jaz.

Nevropsihološki
vidik razvoja
Prve možganske kapacitete, ki se razvijejo,
so socialne in se razvijajo v odzivnosti na
socialne situacije, kar pomeni, da se otrok več
nauči, če ga nežno in sproščeno pestujemo, kot
če mu kažemo predmete iz didaktičnih razlogov. Prvi izviri zadovoljstva so vonj, dotik in
zvok. V sproščenem naročju se otrok počuti
varnega in lahko uskladi dihanje, srčni utrip,
mišice so sproščene, živčni sistem je povezan
s starševim. Če mati in oče z otrokom najdeta
zadovoljstvo, prek tega gradita prefrontalni
korteks in razvijata kapacitete za samoregulacijo in kompleksne socialne interakcije. Brez
izkušnje eden–na–enega se orbitofrontalni
korteks ne more dobro razviti, najhitreje pa
se razvija do otrokovega tretjega leta starosti.
Če odnosov v tem kritičnem obdobju zorenja
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k razvijanju socialne interakcije, kar v svojih
raziskavah ugotavlja tudi Stern (1985), ki pravi,
da je otrokov svet tako vsestransko socialen,
da se večina stvari, ki jih otrok počne, čuti in
dojema, dogaja v odnosu z drugimi.
Pri novorojenčku so namreč že ob rojstvu
aktivni in delujoči vsi senzorni sistemi. Z
opazovanjem odzivanja na določene stvari
lahko opazimo, kaj ima raje in česa ne mara.
Iz tega sklepamo, da ima že majhen otrok
vpliv na senzorni input ter lahko določenega
močno poveča, drugega pa zmanjša na nič
(Kompan–Erzar 2006).
Od vseh vidnih dražljajev ima najraje
dražljaje, ki spominjajo na človeški obraz
(Thomas 1973), še zlasti materin. Podobno
preferenco za materine signale opazimo tudi
na področju vonja in sluha (Stern 1998).
Vse te sposobnosti so temelj razvoja navezanosti (Kompan–Erzar 2006). Otrok je
namreč perceptivno opremljen tako, da se
vedno orientira v smer, kjer sliši, vidi, čuti
in vonja svojo mamo. Tudi signalne funkcije,
čebljanje, smehljanje in gestikuliranje, so namenjene temu, da jo prikličejo k sebi (Bowlby
2003). Vse to pomeni, da je otrok že od rojstva
sposoben izbire med tem, katere dražljaje, ki
jih je deležen od ljudi, bo procesiral in katerih
ne. Dojenčki se vedejo tako, da maksimalizirajo sprejemanje človeških dražljajev, kar jim
pomaga stopiti v inerakcijo, poiskati stik in se
navezati na skrbnike.
Bowbly (2003) pravi, da so velikanske razlike v razvoju najpogosteje prav odraz okolja,
v katerem se je otrok razvijal. Pri posameznih
čutih se to vidi kot razvoj od splošnega k specifičnemu. Hitrost razvoja in senzitivnost nista
odvisni le od čutila, ampak predvsem od tega,
kateri dražljaji se vtisnejo v spomin in kakšen
pomen dobijo. Otrok bo hitreje prepoznal mamo,
če bo preživel več časa z njo, kakor otrok, ki
bo veliko časa preživel s tujo osebo – v takem
primeru bo prepoznavanje obraza in razvoj navezanosti počasnejši (Kompan–Erzar 2006).
Vendar ni samo novorojenček nagnjen k
temu, da se na poseben način odziva na mater,
ampak so tudi matere nagnjene k temu, da se na
poseben način odzivajo na novorojenčka.
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tega dela možganov ni, je malo možnosti, da
se ta zamujena priložnost razvoja popolnoma
adekvatno popravi, in da se ta del možganov
normalno razvije (Gerhardt 2004).
Raziskave v sirotišnicah, kjer so odnosi
pomanjkljivi, so prinesle spoznanje, da ti otroci
večino sposobnosti razvijejo pozneje. Pri enem
letu npr. še ne razvijejo navezanosti, čebljati pa
začnejo osem ali devet mesecev pozneje; lahko
bi rekli, da zato ker jim ni treba oziroma ker
nimajo s kom (Kompan–Erzar 2006).
Iz vsega tega lahko razberemo, da sta temeljni dinamiki razvoja navezanosti odzivnost
in senzomotorni razvoj.
Nič pri otroku se namreč ne razvije brez
pomena. Vsaka stvar, spretnost, refleks se
razvija zato, da v odnos prikliče odraslega
(Kompan–Erzar 2006).
Najbolj socialna in najbolj zaželena oblika
klicanja matere je smehljanje, ki se razvija
vedno bolj diferencirano, najprej na živo in
neživo, nato samo na živo, pozneje na človeški obraz, in nazadnje samo na znanega. Prav
poseben nasmeh razvije do mame, in ga ne
nakloni nikomur drugemu (ibid.).
Tudi globina in moč nasmeha sta pogojeni
z močjo, intenzivnostjo in ekskluzivnostjo
odgovora staršev na prve smehljaje (Bowlby
2003). Iz zrelosti nasmeha bi lahko sklepali
na moč povezanosti med otrokom in starši,
pa tudi na razvojni potencial, ki ga imajo ti
odnosi. Nasmeh namreč vključuje celo telo. Z
nasmehom je povezan tudi začetek čebljanja, ki
je drugi najpomembnejši signal za povezovanje
otroka z drugimi (ibid.).
Tudi čebljanje postaja v dialogu vedno
bolj diferencirano. Prvi otrokov odziv na svet
je jok, ki od svojega začetka naprej zbuja v
materi željo, da bi ga pomirila, kar je tudi njegova funkcija – opozoriti okolico, da je treba
hitro kaj spremeniti. Je najbolj izdelan odziv
in specifičen kot prstni odtisi (Wolff 1969).
Matere se ga naučijo prepoznati v dveh dneh,
z razvojem raznovrstnosti joka pa tudi razlikovati med različnimi vrstami (ibid.).
Iskanju stika je namenjen tudi Morov refleks, ki se razvije v treh stopnjah. V zadnji
fazi pripelje do tega, da se otrok stegne v smeri,

kjer je zadnjikrat začutil mamo, in zagrabi prvo
stvar, ki jo tam začuti (lase, obleko), še pozneje
pa, da zagrabi mamo, če ta hoče stran, in s tem
poišče stik (ibid.).
Pomembno je, da je mati uglašena na
otrokova pričakovanja, želje, potrebe. Le tako
bo lahko razvijal svoj pravi jaz in pozitivno
samopodobo in se zavedel, da so njegove potrebe pomembne, in jih bo znal zadovoljiti tudi
pozneje v življenju (Gostečnik 2004).
Materina nega v otroštvu tako rabi kot program za otrokove vedenjske odgovore na stres
(Schore 1994). Vse, česar je otrok deležen v
zgodnji navezanosti, se kaže v emocianalni
inteligentnosti, samopodobi, kogniciji in socialnih spretnostih.

Pozornost in fleksibilnost
Otroci doživljajo svet bolj skozi občutja kot
razum, zato smo starši ob otroku potisnjeni v
to, da se naučimo brati neverbalno govorico
(Siegel 2004).
Ko otrok začuti, da mama čuti, da se on drugače počuti, in se na to odzove, se začne razvijati intimnost in empatija (Winnicott 1971). Otrok
ne ve, kako se počuti ali od kod kaj prihaja. Za
ta stanja nima niti besed niti načinov, kako bi jih
spremenil, zato nas pokliče na pomoč. Če starši
zaznajo otrokova občutja in se nanje odzovejo,
otroci ta občutja zaznajo in ozavestijo (Gerhardt
2004). S tem mu pomagajo definirati njega
samega in mu strukturirati svet. Prav prepoznavanje otrokovih stanj in njihova regulacija je za
otroka najpomembnejša (Emde 1988). Otroci
kmalu razvijejo občutek, kaj lahko od odraslih
pričakujejo, kar se v možgane zapiše izven
zavestnega doživljanja in daje temelj našemu
vedenju in odnosom skozi življenje. Otroci z
izkušnjo, da jim starši pomagajo priti nazaj
v udobno stanje, so varno navezani. Ko otrok
enkrat zaupa vezi med njim in njegovimi starši,
lahko starši uporabijo varnost za opogumljanje
odprte, raziskovalne drže tudi do nedružinskih
vezi (Zahn–Waxler in drugi 1977, Heckhausen
1987 v Newman, Newman 2003).
Starši so potrebni kot nekakšni čustveni trenerji, uglašeni in pozorni na otrokova čutenja
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Ko postanemo starši, nam je dana ogromna
možnost, da rastemo kot posamezniki, saj nas
postavi nazaj v intimni starševsko–otroški
odnos (ibid.).
Ne moremo spremeniti, kar se nam je v
otroštvu zgodilo, lahko pa te dogodke drugače
razumemo. Ko se osvobodimo preteklosti,
lahko otrokom ponudimo spontan odnos za
rast – vzgojo. Česar ne reflektiramo in ozavestimo oziroma o čemer ne spregovorimo,
se pogosto ponavlja, saj tistega ne moremo
nadzorovati in zato veliko bolj vpliva na naše
vedenje (ibid.).
Vzajemnost med afektivnim tonom staršev
in otroka je ključni dejavnik razvoja. Tako kot
se starši odzivajo na otroka, se otrok odziva na
starše. To je temelj vseh njegovih poznejših medčloveških odnosov (Kompan–Erzar 2006).
Ali smo »dober« roditelj, je močno odvisno
od tega, kako razumemo otrokovo vedenje.
Napake, ki jih ob tem delajo starši, imajo
veliko vrednost (Siegel 2004). Otroku pomagajo razviti njegove lastne načine predelave
izkušenj. Mama mora le prepoznati, da otroku
kaj ni všeč, in ga ponovno povabiti k sebi na
drugačen način. Otrok mora resnično imeti
občutek, da lahko mamo uporabi kot objekt in
da je ta objekt subjektiven, da se odzove tako,
kot otrok v določenem trenutku potrebuje. Vse
to se zgodi, če otroka pestujemo zadovoljno
in na tak način, da otrokov pravilni, legitimni
občutek jaza ni zlorabljen (Winnicott 1971).

Kaj otroci prebujajo
v starših
Izkušnje, ki jih straši ne predelajo, lahko
povzročijo probleme v odnosu do otroka.
Naše reakcije so pogosto močne in čustvene,
impulzivne, v neskladnu z zaznavanjem ali
občutki v telesu. Ta intenzivna stanja mišljenja
zmanjšajo sposobnost jasnega razmišljanja
(Siegel 2004). To pri starših povzroči spraševanje, zakaj se tako vedemo. Navade, ki so v nas
zapisane iz preteklosti, vplivajo na interakcijo
z otroki tudi, ko se tega ne zavedamo. Vendar
se travme in teme iz otroštva ponavljajo le, če
so nerazrešene (Gostečnik 2004). Če je mama
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mu pomagajo razvijati specifična in kompleksna čutenja. Počutiti se slabo lahko pomeni
razočaranje, jezo, razdraženost, ranjenost.
Brez povratne informacije staršev dojenček ali
malček tega ne moreta vedeti. Temu rečemo
»psihofeedback« (Gerely, Watson 1996), ki je
uvod v človeško kulturo (Fonagy 2003).
Dojenčki so kot neobdelan material. Telo je
do dolečene mere programirano in se razvija v
določenih smereh, vendar nikakor avtomatično. Za razvoj nujno potrebuje ob sebi odrasle.
Sam se ne more umiriti, razen v osnovni obliki,
da sesa svoje prste, ko je lačen, ali da obrne glavo stran od stresne stimulacije (Gerhardt 2004).
Če starši zaradi svoje okrnjene sposobnosti
spopadanja s stresom ne zmorejo prepoznati in
umiriti otroka, ko je v stiski, bo ta obsojen na
samoumirjanje, kar pomeni, da se bodo njegovi
možgani razvijali brez možnosti, da bi se v
trenutkih stresa »učili« od odraslih možganov.
Otrok se bo torej fizično pomiril, ne bo se pa
naučil poimenovati stiske, torej vključiti višjih
funkcij, ki bi mu pozneje pomagale hitreje in
učinkoviteje prepoznavati in umiriti njegovo
stisko. Vzpostavil bo avtomatični fiziološki
mehanizem umirjanja stresa s fizičnim izčrpavanjem (Kompan–Erzar 2006).
Dobro je, če se starši čim bolj zavedajo
svojih notranjih pocesov, strahov, želja in se
sproščeno odzivajo na otrokove potrebe. Če
se bo otroku zdelo, da potrebuje kaj drugega,
kot so v tistem trenutku mislili starši, bo že
kako pokazal, telesno, vokalno ali mimično,
samo prisluhniti je treba sebi in začutiti, kaj je
treba v določeni situaciji narediti. Starši morajo
začutiti otroka, takega kot je, ne takega kot bi
radi, da bi bil; s tem se preventivno izognejo
težavam v prihodnosti (Siegel 2004).
Globlje razumevanje sebe pomaga zgraditi
bolj učinkovit in zadovoljiv odnos z otrokom.
V nasprotju s tem, kar verjame večina, zgodnje izkušnje ne zaznamujejo usode človeka,
čeprav vplivajo nanjo. Varna navezanost
otroka na starše je seveda močno povezana
s starševskim razumevanjem njihovih lastnih
zgodnjih življenjskih izkušenj. Ni nam treba
ponavljati negativnih izkušenj z otroki, če razumemo, kako so te izkušnje vplivale na nas.
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npr. pogosto zapustila hišo brez slovesa, zato
da otrok ne bi jokal, je otrok izgubil občutek
zaupanja posebej v situacijah separacije, saj se
je počutil negotovega (Siegel 2004). Še slabše
je, če ob tem ni smel jokati. Ne le, da se je počutil izdanega, ampak tudi ni imel priložnosti
za predelavo stresa. Ta čustva se prebudijo ob
poslavljanju, ko si roditelj. Počutimo se zavržene in to bo otrok čutil. Čustva se bodo sprožila
v verigi odgovorov in ponovila zgodovino.
Samorazumevanje lahko reši stare navade, ki
sicer v nas in otroku povzročajo frustracije
in konflikte (Siegel 2004, Gostečnik 2004,
Kompan–Erzar 2004).

Odsotnost telesnega
kaznovanja
Otroci so veselje in ljubezen in starši morajo biti resnično v stiski, če so ga sposobni
udariti. Staršem, ki jih otroci spravljajo v tako
nemogočo stisko, je treba pomagati, da bodo
lahko otroka umirili na način, ob katerem se
bodo sami in otrok dobro počutili.
Raziskava, narejena v Združenih državah,
ugotavlja, da 94 % staršev telesno kaznuje
otroke, stare tri ali štiri leta (Straus, Stewart
1999). Pred leti je šeškanje kot vzgojna metoda
delovalo bolj, kot deluje danes, saj je bila hierarhija v družinah bolj jasna. V demokratični
družbi pa se pričakuje, da se ljudje obnašajo
spoštljivo ne glede na svojo moč. Starši se po
šeškanju velikokrat počutijo krive, morali pa
bi vzgajati z zaupanjem v svojo metodo, ne s
krivdo (Popkin 2007).
Nekateri avtorji razlikujejo telesno kaznovanje od zlorabe. Pri kaznovanju naj bi bila
sila, ki jo kdo uporabi za »vzgojni namen«,
razumna, primerna, potrebna in ne smrtna
(Straus 1994, Davidson 1997). Gre za uporabo
fizične sile z namenom, da povzročimo otroku
izkušnjo bolečine, ne poškodbe, z namenom
korekcije ali kontrole otrokovega vedenja (Straus 1994). Zagotovo je razlika med različnimi
intenzitetami nasilja, vendar pa je vsako nasilje
nad otrokom nedopustno in krivično. Gre v
bistvu za kontinuum telesnega kaznovanja in
s tega vidika je vsakršno telesno kaznovanje

potencialna zloraba (Gelles, Straus 1988).
Fizično kaznovanje je na kontinuumu lahko
prepogosto ali premočno in je s tem že zloraba
(Popkin 2007).
Telesno kaznovanje na otrokov razvoj
vpliva izrazito negativno. Če med otrokom in
roditeljem ni adekvatnih odgovorov oziroma
odzivov, med seboj ne moreta razvijati občutkov učinkovitosti in razvoj varne navezanosti je
lahko upočasnjen (Ainsworth et al. 1978).
Mnogi znanstveniki so dokazali, da so trpinčeni otroci in malčki bolj nagnjeni k formiranju
negotove (insecure), najpogosteje izogibajoče
se (Egeland, Sroufe 1981) navezanosti s primarnimi skrbniki (Cicchetti, Carlson 1989).
Obstaja močna povezava med starši v teh
družinah in negotovo navezavo njihovih staršev (Main, Goldwyn 1984). Carlson in drugi
(1989) so ugotovili, da skoraj 80 % trpinčenih
otrok pri 12 mesecih razvije dezorganiziran tip
navezanosti (Main et al. 1978). Tudi Cicchetti
in Carlson (1989) ugotavljata, da ti otroci ne
glede na neadekvatno skrb prav tako formirajo navezanost, vendar, kot sta napovedala že
Bowlby in Ainsworth, vidimo, da je kvaliteta
teh odnosov revna.
Zlorabljen posameznik težko stopa v odnose
in slabše razvija občutek učinkovitosti in usposobljenosti v socialnem in nesocialnem okolju
(Sroufe 1979).
Trpinčeni otroci prenašajo trpinčenje skozi
generacije na dva načina – ali bodo izbrali
partnerja, ob katerem bodo postali žrtve, ali
pa bodo sami rablji svojim otrokom (Sroufe,
Fleeson 1986 v Cicceti, Carlson 1989, Gostečnik 2004).
Problem je tudi, da fizično zlorabljeni
otroci v odnosih izražajo pomankljivo stopnjo
empatije, interesa in žalosti in so pri igri z vrstniki bolj agresivni (Cicceti, Carlson 1989).
Ti otroci dobijo manj čustvene odzivnosti in
senzitivnosti od skrbnikov, ki jih trpinčijo
(Crittenden 1981, Egeland, Sroufe 1981) in
tudi slabše prepoznavajo čutenja.
Tudi v raziskavah, ki so izključile možnost
zlorabe in naj bi šlo le za način vzgajanja s
telesno kaznijo, ugotavljajo, da nasilje slabo
vpliva na otroka.
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potrebnih meja in senzitivnem usmerjanju
otroka na poti odraščanja.
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Kaznovanje ima le trenuten učinek, spodbuja
zunanjo atribucijo za njihovo vedenje in zmanjša
atribucijo za notranjo motivacijo (Popkin 2007).
Povezano je z agresivnim vedenjem pri otrocih
(ibid., Patterson et al. 1984) in tudi z nasiljem v
ljubezenskih odnosih (Simons et al. 1998) ter je
najmočnejši prediktor nasilja pri mladostnikih
(Cohen et al. 1990, v Ciccetti, Carlson 1989).
Telesno kaznovani otroci ne ponotranjijo
pravil in zakonov družbe in starševskih vrednot
in imajo šibko samokontrolo (Popkin 2007).
Telesno kaznovanje zbriše vezi zaupanja in
bližine med otroci in starši, saj se otroci takih
staršev raje izogibajo, kar je povezano s tem,
da pogosto razvijejo izogibajočo navezanost
(Egeland, Sroufe 1981).
Raziskave ugotavljajo tudi slabše mentalno
zdravje. Opazili so upad zaupanja in asertivnosti, povečanje občutkov ponižanja in nemoči
(Lasky 1993) in pogostejši pojav alkoholizma,
slabega mentalnega zdravja, depresije, samomorilnih nagnenj ter slabe samopodobe.
Pri otrocih, ki so jih vzgajali s fizičnim
kaznovanjem, prihaja do medgeneracijskega
prenosa nasilja (White, Straus 1981 v Ciccetti, Carlson 1989) in nasilja do ljubezenskega
partnerja (Caesar 1988).
Posebej zastrašujoče pa je, da štiriletni
otroci verjamejo, da si tako kazen zaslužijo
(Catron, Masters 1993).
Čeprav želijo starši otroke naučiti, da drugih
ne smeš tepsti, s svojim načinom kaznovanja
pokažejo, da lahko udariš drugega, če ti njegovo vedenje ni všeč (Popkin 2007).
Pri takem načinu vzgoje se otroci sicer lepo
obnašajo, vendar ne zato, ker bi se naučili odgovornosti na moralen in socialno sprejemljiv
način, temveč da se izognejo telesni kazni
(Grusec et al. 1994). S šeškanjem ne naučimo
otrok pravilnega vedenja, ugotavlja Popkin
(2007), temveč povzročimo še več napačnega
vedenja.
Obstaja veliko načinov vzgojnih prijemov, ki so do otroka spoštljivi in imajo tudi
daljnoročno boljši učinek. Z odločitvijo za
neponižujoč način, z uglašenostjo na otroka,
rahločutnostjo in fleksibilnostjo starši spretno
odkrivajo svoje nove načine pri postavljanju
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ko odnos propade
posledice ločitve in proces žalovanja

Medosebni odnosi so vir najgloblje sreče ali
pa skrajnega obupa. Zlasti intimni partnerski
odnosi so prostor, kjer lahko posameznik
uresniči svoje potenciale in doseže osebno
izpopolnitev, lahko pa je ta prostor napolnjen
z bolečino in trpljenjem (Kompan Erzar 2003).
Kadar so razmere nevzdržne ali kadar zakonca
oz. partnerja ne vidita več skupne prihodnosti,
se odnos konča z razvezo zakonske zveze ali z
razpadom izvenzakonske skupnosti1.

Nekaj dejstev o ločitvi
Ločitev je kompleksen pojav, ki vpliva na
številne vidike širšega družinskega sistema.
V današnji kulturi je postala običajen pojav.
Zaradi te običajnosti jo obravnavajo številne
teorije o življenjskem ciklusu družine, še zlasti
zato, ker je to dogodek, ki ima bistven vpliv in
posledice tako za prihodnje življenje partnerjev
kakor tudi otrok in družine kot celote (Livingston, Bowen 2006).
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se v Sloveniji po desetih letih
vztrajnega zviševanja števila razvez zakonskih
zvez njihovo število znižuje. Leta 2006 je bilo
razvezanih 2.334 zakonskih zvez, kar je v primerjavi z letom 2005 za 13 % manj. Koeficient
1

V članku bomo uporabili enoten izraz »ločitev« za
razvezo zakonske skupnosti in za razpad zveze para,
ki je živel v izvenzakonski življenjski skupnosti. Čeprav
gre formalnopravno pri tem za dva različna procesa,
se bomo v članku osredotočili predvsem na čustven
proces, ki je v primerih ločitve formalno sklenjene zakonske zveze in razpada izvenzakonske skupnosti zelo
pogosto enak.

razvezanosti na tisoč prebivalcev je bil 1,2, leto
poprej pa 1,3. Na tisoč sklenjenih zakonskih
zvez je bilo 366 razvez zakonskih zvez (366,5).
Čeprav je število razvez v Sloveniji visoko, pa
je v primerjavi z drugimi državami Evropske
unije eno najnižjih. Po podatkih Eurostata za
leto 2005 sodi Slovenija med države Evropske
unije z najnižjim koeficientom razvezanosti,
ki se je leta 2005 gibal med 0,8 in 3,3 na
tisoč prebivalcev. Nižji kot v Sloveniji (leta
2005 je bil 1,3) je bil v tem letu le v Italiji in
na Irskem (0,8) in v Grčiji (1,2). Najvišji je
bil v Litvi (3,3), sledili sta ji Češka (3,1) in
Estonija (3,0).
Ne moremo mimo podatkov, ki govorijo o
otrocih razvezanih staršev, saj je teh vse več.
Sredi sedemdesetih let je bila med razvezami
zakonskih zvez približno tretjina takih zakonskih zvez, v katerih ni bilo vzdrževanih otrok.
Leta 2006 je delež razvez takih zakonskih
zvez dosegel že 44,3 %. V zakonskih zvezah,
ki so bile razvezane leta 2006, je živelo 1.982
vzdrževanih otrok. Po razvezi so bile štiri
petine vzdrževanih otrok dodeljene materam,
7,7 % otrok je bilo dodeljenih očetom, 10,6 %
pa obema staršema.

Dejavniki, ki vplivajo
na ločitev
Številne raziskave so poskusile odgovoriti
na vprašanje, zakaj odnosi propadejo. Rezultati
so razkrili več faktorjev, ki s svojo prisotnostjo povečujejo tveganje za ločitev: starost ob
poroki (pojavnost ločitve je veliko večja pri
parih, ki so se poročili pred starostjo 20 let),
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Tabela 1: Sklenitve in razveze zakonskih zvez v Sloveniji
Namen investicije

1976

1986

1996

2005

2006

Sklenitve zakonskih zvez

5.048

10.621

7.555

5.769

6.368

Razveze zakonskih zvez

2.198

2.281

2.004

2.647

2.334

Sklenitve zakonskih zvez
na 1000 prebivalcev
Razveze zakonskih zvez na
1000 prebivalcev
Razveze na 1000 sklenitev
zakonskih zvez
Povprečna starost ženina
Povprečna starost neveste

8,3

5,4

3,8

2,9

3,2

1,2

1,2

1,0

1,3

1,2

146,1

214,8

265,3

458,8

366,5

27,4

27,6

30,4

33,0

32,8

24,2

24,3

27,2

29,8

30,0

Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve – Centralni register prebivalstva.
Http://www.stat.si (28. 10. 2007).

socialno-ekonomski status (pri tem gre za
kombinacijo izobrazbe, poklica in dohodkov
– stopnje ločitve so običajno višje pri parih z
minimalno stopnjo izobrazbe in nizkim dohodkom), socialno-emocionalna stopnja razvitosti
partnerjev (sposobnost večje pozitivne ali
negativne emocionalnosti poveča tveganje za
ločitev), ločitev v izvirnih družinah (otroci
ločenih staršev se večkrat ločijo kot otroci iz
nerazvezanih zakonov) (Newman, Newman
2003). Po navedbah ločenih parov so razlogi,
ki igrajo ključno vlogo pri odločitvi za ločitev,
težave v komunikaciji, splošno medsebojno
neujemanje, nezvestoba, nasilje ali odvisnost,
premalo skupaj preživetega časa in nestrinjanje glede finančnih zadev (Amato, Rogers
1997). Če pa pogledamo nekoliko globlje v
psihodinamiko medsebojnih odnosov, vidimo, da problemi v odnosih nastanejo zaradi
psihičnih obramb posameznika. Teh obramb
se posameznik navadno ne zaveda in jih tako
nehote prenaša v svoje intimne odnose. Nastanek obrambnih procesov sega v najzgodnejša
obdobja človekovega življenja, ko je otrokova
psihična struktura še brez obramb, ranljiva
in popolnoma odvisna od staršev (Kompan
Erzar 2003).
Ločitev ima znatne posledice tako za partnerja kakor tudi za otroke in širšo družino.
Zlasti otroci žal velikokrat plačajo davek za
propadli odnos svojih staršev. Ločitev vsekakor
odpira nove potrebe, ki jih je treba upoštevati.
Za strokovno delo se je treba najprej zavedati te

problematike in poznati tudi globljo dinamiko
za delo s prizadetimi posamezniki. S tem se
lahko izognemo daljnosežnim posledicam in
zapletom, ki bi lahko sledili neprimernemu
soočanju z ločitvijo. Namen pričujočega
članka je zato prikazati čustvene reakcije in
globinsko čustveno dinamiko, ki se odpira ob
ločitvi (proces žalovanja) ter nakazati možnosti
za predelavo čustvenih zapletov, ki blokirajo
normalen razvoj prihodnjih odnosov in integriranost posameznika v življenje.

Globlji pomen ločitve za
življenje posameznika in
družine
Formalno lahko ločitev obravnavamo kot
posamezen dogodek, ki se zgodi z razvezo oz.
z odhodom partnerja. V večini primerov pa je
ločitev proces, ki traja dlje časa. To ni trenuten
dogodek ali odločitev. Proces ločitve se prične,
kadar eden od partnerjev začuti, da je ločitev
možnost za rešitev problemov v odnosu (Ball,
Hiebert 2006). Mnogi strokovnjaki in raziskovalci se strinjajo, da ima proces ločitve več faz
in da traja približno 36 mesecev, čeprav so
lahko tukaj tudi odstopanja. V splošnem delimo faze ločitve na obdobje pred ločitvijo, kjer
pride do odločitve za ločitev, sledi obdobje dejanske formalne ločitve in obdobje po ločitvi.
Vsako obdobje je zaznamovano s specifičnimi
izzivi, s katerimi se moramo spopasti. Ločitev
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zaščita in družinska kontinuiteta (Livingston,
Bowen 2006). Vse te čustvene potrebe otrok
so dodaten izziv za starše, ki morajo čustveno
poskrbeti za otroke in še zase.
Z ločitvijo nastane nova življenjska situacija
in nov socialni položaj. S spremembami in
prilagoditvami in poslavljanjem od starega načina življenja je povezan tudi globok čustveni
proces. Čustvena slika partnerjev je odvisna od
tega, v kateri fazi in procesa ločitve se nahajata, od vzrokov za ločitev (ta je včasih lahko tudi
v olajšanje, npr. v primerih nasilja) in tudi od
tega, kdo da pobudo za ločitev. Vsaka ločitev
ne glede na okoliščine pa je težka in travmatična izkušnja (Halperin 2006). Navadno je
čustvena situacija, v kateri se znajde tisti, ki je
dal pobudo za ločitev, manj težka zanj kakor
pa za tistega, ki mora to pobudo sprejeti. Pobudnik stopa v ta proces bolj prostovoljno in
pri tem ima večji občutek kontrole, tisti, ki je
bil zapuščen, pa je navadno v šoku, saj na to
ni bil psihično pripravljen (Newman, Newman
2003). Vsekakor v procesu ločitve prevladujejo
konfliktna in težka čustva, ki večkrat nihajo
(Kressel 1980). Partnerja se tako spopadata z
izgubljenostjo, zmedo in občutji krivde, prevare, izdajstva in globoke osamljenosti, ki ju
spremlja na vsakem koraku. Ko postane ločitev
neizbežna, sledijo tedni in meseci, polni bolečin, včasih prežeti z moledovanji, pogajanji,
iskanjem krivde ali krivca. Vendar je to šele
začetek novega; ko se partner zares odseli, se
začne novo obdobje, v katerem se je treba na
novo prilagoditi na življenje, kar je vsaj od
začetka zelo težavno (Gostečnik 2003).

Ločitev je izguba, ki se
ji je treba prilagoditi
Ločitev je velika preskušnja tudi za najbolj
funkcionalne posameznike. Čutijo vsesplošno
izgubo; izgubili so partnerja, prijatelje, identiteto poročene ali vezane osebe, družino, dom
(Kessler 1975). Ljudje žalujejo, a ne samo za
tem, da se je odnos končal in je partner odšel,
temveč tudi za izgubljenimi sanjami, pričakovanji in prepričanji, na katerih je temeljilo
njihovo življenje (Becvar 2006). Žalost ob

Ko od n os propad e

ima široke čustvene, socialne in ekonomske
posledice za partnerja, otroke in širšo družino.
Še več, te posledice se navadno nadaljujejo še
dolgo po tem, ko so vsi formalni vidiki ločitve
že urejeni (Glaser, Borduin 1986). Ločitev
je izkušnja, ki bo za vedno ostala zapisana v
spominu posameznika. Vsaj okvirno pa lahko
rečemo, da je proces ločitve končan takrat,
ko posameznik integrira to grenko izkušnjo v
življenje in z njo živi funkcionalno naprej.
Raziskave ugotavljajo, da je ločitev oz. razpad partnerske zveze med najbolj stresnimi in
psihično napornimi preskušnjami, ki jih lahko
doživimo v življenju (Bohannon 1970, Holmes, Rahe 1967). Grobo poseže v naš ustaljeni
dnevni življenjski ritem in način življenja ter
poruši njegova pričakovanja (Counts, Sacks
1985). Je dogodek, ki povzroči pravo krizo,
saj jo doživljamo kot izgubo, ki ogrozi našo
integriteto in občutek varnosti (Weiss 1976,
Wiseman 1975). Ločitev ni samo izguba partnerja, ampak tudi izguba socialnega statusa,
finančne varnosti, doma, družine in pretrganje
vezi v socialni mreži. Tako ni presenetljivo,
da je ločitev velikokrat povezana s tesnobo,
depresijo in tudi s povečano odvisnostjo od
alkohola (Briscoe, Smith 1975, Lee, Picard,
Blain 1994), večja je tudi možnost samomorilnosti (Newman, Newman 2003). Vsekakor
je to težka situacija, ki posameznika vrže iz
ustaljenih tirnic njegovega delovanja in vpliva
na njegovo funkcionalnost.
Pri ločitvi parov, ki imajo otroke, se težavnost ločitve kaže v še širših dimenzijah.
Zagotovo je proces ločitve in prilagoditve na
novo stanje odvisen tudi od tega, ali ima par
otroke, saj morata partnerja kot starša misliti
tudi nanje. O vplivih, ki jih ima ločitev staršev
na otroke, je veliko raziskav (npr. Amato 2001,
Amato, Keith 1991, Bray, Hatherington 1993,
Booth, Amato 2001, Crossman, Adams 1980,
Luepnitz 1979). Za otroke je v procesu ločitve
staršev ključnega pomena njihova čustvena prilagoditev na novo situacijo. Običajne reakcije
otrok pa so v tem procesu polne jeze, strahu,
žalosti, občutkov krivde, zavračanja, pojavijo se
lahko tudi zdravstvene težave in nazadovanje.
Pod vprašaj je postavljena čustvena varnost,
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ločitvi je mogoče primerjati z izgubo ljubljene
osebe zaradi smrti. V vsakem primeru se je
treba prilagoditi izgubi. Čeprav je bolečina
zaradi smrti lahko bolj intenzivna, še zlasti
če je nenadna, pa je bolečina zaradi ločitve
lahko bolj grenka (Newman, Newman 2003).
Ločitev je torej izguba, razočaranje in bolečina
sta velika.
Izgube so del življenja. Če smo pozorni,
ugotovimo, da v vsakodnevnem življenju naletimo na številne izgube, kot so smrt, menjava
službe ali doma, upokojitev, izguba lastnine,
zmanjšanje telesnih sposobnosti ali kronična
bolezen, rojstvo prizadetega otroka, splav, odhod otrok od doma – in tudi ločitev partnerja.
Vsaka sprememba v življenju je pravzaprav
nekakšna izguba, saj zahteva od posameznika,
da opusti ali zamenja določene odnose, vloge,
načrte in možnosti. Čeprav za najhujšo obliko
izgube za posameznika in družino velja smrt,
pa imajo vse oblike izgube podobne posledice. Vse zahtevajo tudi žalovanje, proces,
v katerem se posameznik zavestno poslovi,
preoblikuje izkušnjo izgube in jo integrira v
življenje (Walsh, McGoldrick 1991). To pa je
mogoče samo, če se oseba sooči z bolečimi
čutenji, ki spremljajo izgubo, in jih v procesu
žalovanja predela.
Proces, v katerem lahko sprejmemo izgubo,
je potreben vedno, tudi v primerih, ko je ločitev
edina mogoča rešitev iz nemogoče situacije
(nasilje, zlorabe, alkoholizem ipd.). Tudi kadar
je tako, je ločitev boleča in konfliktna. Mnogi
ločeni poročajo, da je v takih primerih življenje sicer postalo bolj obvladljivo, za to pa je
bil prav tako potreben določen čas, v katerem
so lahko predelali in preoblikovali ta težki
življenjski dogodek, kakor tudi dogodke, ki so
se dogajali pred ločitvijo (Newman, Newman
2003). Prilagoditev na izgubo je proces žalovanja, v katerem se posameznik sooči z realnostjo
izgube in se sreča z vsemi bolečimi čutenji,
ki se ob izgubi pojavijo. V procesu žalovanja
lahko zasledimo več faz, ki so zaznamovane
z določenimi čutenji in reakcijami. Kot smo
že omenili, je normalno, da bo posameznik
ob ločitvi doživljal celo paleto čutenj, ki so
značilna za žalovanje – od šoka, zanikanja,

žalosti do jeze, besa, krivde, strahu in obupa.
Pomembno je, da vsa ta čutenja pridejo na dan
in so ovrednotena, saj na tej podlagi pride do
integracije izgube v vsakdanje življenje. Kjer
tega ni, oseba ne more naprej, velikokrat se
pojavi nefunkcionalno simptomatično vedenje
(Simonič 2006).
Ni cilj procesa žalovanja, da bi posameznik
popolnoma pozabil na izgubo in bolečino. Ta
izkušnja bo za vedno ostala zapisana. Funkcionalno sprejetje izgube pomeni najti način,
ki omogoča umestiti izgubo v življenje in iti s
tem naprej (Walsh, McGoldrick 1991). Vsekakor pa ima vsaka oseba in vsaka družina svoj
način žalovanja. Problem lahko nastane, kadar
družinska lojalnost zahteva določen način
vedenja, ki ne ustreza resničnim čutenjem ob
izgubi, in moramo potlačiti svoja čutenja ter ne
izraziti to, kar čutimo. V tem primeru žalovanje
ni ustrezno ali pa ga ni. Kadar ne žalujemo
zaradi izgube na primeren način, v življenju
ne moremo naprej, saj so čutenja potlačena
(McGoldrick 1991). Marsikje je žalovanje
dojeto kot znamenje slabosti ali šibkosti, vendar je potreba po žalovanju v resnici globoka
človekova nujnost, saj je v nas samih, da reagiramo na izgubo pomembne druge osebe v svojem življenju. Ta reakcija je naraven in splošen
človeški mehanizem prilagoditve na situacijo
oz. izgubo, ne pa nevrotično vedenje (Kressel
1980). Izogibanje žalovanju, minimaliziranje
žalovanja ali mnenje, da je žalovanje nekaj
neprimernega, je slabo za posameznika, družino ali vso skupnost, saj lahko težka čutenja,
ki niso bila predelana, pridejo na dan pozneje
v neprimerni in regresivni obliki. Posledice se
lahko pokažejo kot deviantno vedenje, močenje
postelje, delikvenca in zloraba substanc pri
otrocih in mladostnikih, pri odraslih pa kot
promiskuiteta, samomorilnost in kot različne
fizične in psihične bolezni (Feifel 1990). V
družini oz. okolju, ki ne omogoča žalovanja,
torej zablokiramo čutenja ob izgubi, kar nam
onemogoči naprej, saj izguba ni izžalovana in
tako integrirana v življenje.
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Žalovanje za propadlim odnosom je proces,
ki lahko traja več let. Ob vsaki obletnici se
lahko zbudijo stara čutenja, spomini. Zaradi
tega je žalovanje proces, ki se nikoli ne konča
v celoti, vendar bolečina sčasoma postane manj
ostra in intenzivna (McGoldrick 1991).
V procesu žalovanja lahko zasledimo več
faz, ki so zaznamovane z določenimi čutenji in
reakcijami, ki v posamezni fazi prevladajo. Za
te faze ni nujno, da so po vrstnem redu, in med
njimi tudi ni izrazitih prehodov. V glavnem je
tako, da v določenih trenutkih prevlada ena
faza (ena čutenja ali reakcije) pred drugo. Med
fazami so možni tudi premiki naprej in nazaj
(Carr 2000). Nobene se ne da preskočiti, lahko
pa so kakšne zelo kratke. Če katere izmed faz
ni bilo, potem žalovanja še ni konec. Mogoče je
tudi, da so čutenja, ki so značilna za žalovanje,
navzoča že v samem procesu pred ločitvijo.
V žalovanju za izgubljenim odnosom lahko
razločimo te faze:
1. Šok. Šokiranost je najbolj običajna prva
reakcija na izgubo. Lahko se pojavi v obliki
fizične bolečine, otopelosti, apatije ali umika.
Zdi se, da je oseba ohromela in nesposobna
jasno misliti. Vse to lahko spremlja zanikanje,
dvom ali izogibanje resničnosti izgube, ki jo
predstavlja ločitev. Stanje šoka lahko traja
nekaj minut, lahko pa tudi dneve in mesece
(Carr 2000). V takem stanju je oseba, ki mora
sprejeti pobudo za ločitev, na katero ni bila psihično pripravljena (Newman, Newman 2003).
Bolečina je izredna, vendar še ni doživeta in
ponotranjena. To je obdobje, kjer je odnos še
vedno živ, oseba ne more verjeti, da se je to
zares zgodilo (Gostečnik 2003).
2. Zanikanje. Ta reakcija velikokrat sledi šoku ali
pa se pojavi hkrati z njim. Tisti, ki ga je izguba
presenetila, poskuša živeti in delovati, kot da
se ni nič zgodilo (Carr 2000). Posameznik
zavrača dejstvo, da odnos umira, zavrača tudi
možnost ločitve (Kressel 1980).
3. Žalost. Ko človek spozna resničnost izgube,
lahko občuti globoko žalost, obup, brezup in
potrtost. Ob tem se lahko pojavijo izguba energije, motnje spanja, izguba apetita, jokavost,

nezmožnost koncentracije in umik iz socialnih
interakcij (Carr 2000). Pojavijo se depresivna stanja osebne poraženosti in zmedenosti
(Kressel 1980).
4. Jeza, bes in sovraštvo. Jeza, ki vključuje občutja izdajstva in sovražnosti, je naravnana na
partnerja in morda na vse pripadnike drugega
spola v splošnem (Kressel 1980). Ob izgubi so
ta čutenja upravičena, saj se nam je s tem, ko
nas je kdo zapustil, zgodila krivica. Zagotovo
tega v osnovi nismo pričakovali, ne glede na to,
kaj se je dogajalo pozneje. Zaradi ponižanja,
izdajstva in poraženosti ob odhodu partnerja
tega velikokrat zasovražimo in zaničujemo.
Vendar pa je prav sovraštvo tisto občutje, ki še
vedno omogoča navezanost na partnerja, ki to
ni več. Zaradi sovraštva partner, ki ostaja, ne
more naprej, ne more naproti novim življenjskim priložnostim. Dokler je partner še jezen
na drugega in ga sovraži, je ta še vedno del
njegovega življenja, čeprav je dokončno odšel
(Gostečnik 2003). Jeza daje tudi energijo in
iniciativo, da nekaj naredimo, spremenimo in
se pomaknemo naprej. Lahko pa se jeza, ki
je del procesa žalovanja, izrazi tudi v raznih
destruktivnih oblikah, kot so agresija, konflikti
v družini in v širšem družbenem sistemu,
zloraba dog in alkohola (Carr 2000).
5. Krivda in strah. Krivda in samoobtoževanje
v ljudeh vznikne ob občutku, da nekako niso
bili sposobni preprečiti propadanje in izgubo
odnosa (Carr 2000). Posameznik se sprašuje,
kaj je naredil narobe, v čem je drugega tako
globoko razočaral, da je odšel. Sprašuje se,
kaj drugemu ponuja nova zveza, česar sam
ni bil sposoben ponuditi. Čuti, da je ponižan,
nerazumljen, razvrednoten, zavržen, strah pred
prihodnostjo je velik (Gostečnik 2003).
6. Obup. To čutenje je prisotno ob dokončnem sprijaznjenju z izgubo in pomeni konec zanikanja,
ko človek uvidi, da se res ne da nič več spremeniti, da je izguba dokončna (Carr 2000).
7. Integracija. Mišljeno je preoblikovanje, prilagoditev sistema, v katerem nekoga ni več. Prazen
prostor se začne polniti z novimi priložnostmi,
idejami, odnosi. Ljudje preoblikujejo svoj
pogled na svet, tako da je bivši partner vanj
vključen kot nekdo, ki ga ni več tukaj (Carr
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2000). Začnemo realno gledati na življenje,
do bivšega partnerja ohranimo primerno razmejitev (Kressel 1980). Bolečina ni več tako
intenzivna, saj je bivši partner odšel iz našega
čustvenega sveta (Gostečnik 2003). Integracija
izgube pomeni, da ne usmerjamo več čustvene
energije v pretekle odnose in osebe, ampak v
sedanje in prihodnje odnose (Halperin 2006).

Potrebe ob reorganizaciji
življenja
Ker razpad družine vključuje vse člane družine, je naloga vseh, da v procesu prilagajanja
na ločitev reorganizirajo družinske odnose, kar
vključuje tudi možnost za postavljanje novih
okvirov življenja v enostarševskih družinah ali
v novo ustvarjenih družinah. M. Robinson, ki
jo povzema Čačinovič Vogrinčič (2008), navaja
več faz, prek katerih mora družina v procesu
transformacije ob ločitvi; od prepoznavanja
vzrokov za ločitev, odločitve za ločitev, formalnosti ločitve do obdobja po ločitvi, kjer pride do
novih začetkov in novih odnosov. V teh fazah je
treba veliko dlje od običajnih tem, ki se tičejo
samo formalnosti, npr. urejanja stikov. Gre za
dolg, kompleksen in počasen proces.
Številne družine v procesu preoblikavanja,
zlasti v procesu čustvenega prilagajanja, ne potrebujejo zunanje pomoči, čeprav jim bolečina
ni prihranjena. Drugi potrebujejo več čustvene
opore pri urejanju vsakdanjega življenja. Vsekakor družine v teh bolečih prehodih potrebujejo podporo, tako praktično kot emocionalno.
To lahko iščejo pri sorodnikih, prijateljih ali pa
tudi pri strokovnjakih (socialni delavci, psihologi, psihoterapevti, duhovniki, psihiatri ...).
Vsi ti jim lahko zagotovijo čustveno podporo
z empatičnim poslušanjem, ki je konsistentno
in objektivno, lahko z informacijami o strokovni pomoči, zlasti pa s tem, da neobsojajoče
prepoznavajo njihove stiske (Robinson 1991).

Psihoterapevtska pomoč
Priložnost za predelavo bolečih čutenj
ob izgubi odnosa je tudi vključenost v
p sihoterapevtski proces. Psihoterapevtski

o dnos daje varen prostor, kjer je mogoče
nasloviti izgubo, ki jo spremljajo močna in
včasih tudi zablokirana čutenja. Psihoterapija
omogoči prostor za izražanje jeze, žalosti,
poraženosti ter tudi olajšanja in veselja. Zlasti omogoči, da oseba sprejme dvoje – da je
ločena oz. se ločuje in da se mora prilagoditi
posledicam ločitve (Kessler 1975). Z drugimi
besedami, psihoterapija omogoči izžalovati
izgubo, saj je le primerno izžalovana izguba
lahko funkcionalno vključena v nadaljnje
življenje. V nasprotnem primeru smo priče
mnogim težavam, saj posameznik nikakor ne
more postaviti razmejitev in stvari na pravo
mesto. Tako se pojavijo nešteti zapleti glede
preživljanja, skrbništva otrok, psihične in fizične težave, težave pri vključitvi v vsakdanje
življenje in delo itn. Psihoterapija pomaga, da
se izognemo disfunkcionalnim elementom,
ki lahko vzniknejo v procesu ločevanja (Livingston, Bowen 2006), in da se zmanjšajo
simptomi depresije (Bloom, Hodges, Caldwell
1982, Lee, Hett 1990, Malouff, Lanyon, Schutte 1988) in tesnobe (Lee, Hett 1990). Pomaga
tudi pri obvladovanju splošnega stresa (Bloom,
Hodges, Caldwell 1982).
Zasledimo lahko več psihoterapevtskih
modelov, ki v svojo prakso vključujejo delo z
ločenimi pari. Nekateri se osredotočajo na delo
s posameznim partnerjem ali otroki, druge na
delo z vso družino (Lee, Picard, Blain 1994).
V veliko pomoč so tudi različne terapevtske
skupini za razporočene (Kessler 1976). Tudi
integrativna relacijska družinska terapija
obravnava probleme, ki jih prinaša ločitev. Ta
model je usmerjen k prepoznavanju patoloških
odnosov, v katere se zapletamo in jih ne moremo spremeniti. Ti odnosi po navadi temeljijo
na afektu, ki je podlaga vsem odnosom in daje
vzdušje, na katerega so uglašeni vsi odnosi.
Temeljni afekt mora postati zavesten, da človek
razume, kaj se dogaja (Kompan Erzar 2006).
Relacijska družinska terapija pristopa k odkrivanju temeljnega afekta, ki vodi dinamiko
odnosov, na treh ravneh delovanja, sistemski,
medosebni in notranjepsihični. Ta afekt preveva vse odnose na vseh ravneh. Pogosto je
bila struktura teh odnosov vzpostavljena že
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( Rotschild 2000). V dovolj varnem terapevtskem odnosu pa nam lahko obravnavanje
dinamike, s katero poustvarjamo stare modele
vedenja, čutenja in razmišljanja, dá moč, da
kaj spremenimo. Terapija je priložnost, da
pridemo do spoznanja, da smo odgovorni
in lahko vplivamo na odnose, ki jih živimo
(Rožič 2003). Tako postane terapija prostor
sprejemanja vse večje odgovornosti, novega
vzpostavljanja odnosov in s tem funkcionalnosti, ki je bila porušena tudi zaradi izgube,
ki jo predstavlja ločitev. Relacijska družinska
terapija nam v procesu predelovanja ločitve
omogoči globinsko naslavljanje izgube in
vseh bolečih čutenj. Pri nas pridejo na dan tudi
stare in neizžalovane izgube, ki jih je treba
nasloviti, saj jih spremljajo močna in zablokirana čutenja. Uporabna tehnika v naslavljanju
izgube v terapiji je tudi risanje genograma, ki
zajame več generacij in kamor se da nazorno
kronološko uvrstiti glavne stresne dogodke in
izgube (McGoldrick 1991).
Psihoterapija torej ljudem pomaga sprejeti
in uskladiti preteklost, da se jim ne bi bilo
več treba truditi, da bi pozabili travmatične
dogodke, ki jih je prinesla izguba, in jim
pobegnili. Pomaga rekonstruirati preteklost
in vanjo umestiti izgubo na bolj funkcionalen
način. Tako lahko spremenimo svoj odnos do
preteklosti in s tem tudi do prihodnosti.
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Temeljni problem se kaže v pojmovanju
svobode, kajti razumevanje svobode določa
družbena dogajanja.
Svoboda današnjega povprečnega in prevladujočega Slovenca ni svoboda drugega ampak
neomejena svoboda njega samega, v imenu
katere lahko počne kar koli. Prvi korak – nadvse podoben tistemu leta 1945, ko je prišlo do
izvensodnega poboja – je bilo 18.000 izbrisanih, dejanje, ki so ga upravičeno poimenovali
administrativni genocid. Zanj je bilo značilno
harmonično in usklajeno sodelovanje ljudi
vseh političnih usmeritev. Zato tudi danes ni
mogoče pričakovati poprave te krivice v skladu
s sodbo ustavnega sodišča. Ustavno sodišče za
nas ni najvišji državni organ, ki bi imel kakršno
koli vrednost in veljavo.

Kriminalitetna politika

Pravo, socialno delo
in pojem svobode
Za razumevanje nekaterih področij slovenskega bivanja je dobro vzeti dve kategoriji.
Eno je kaznovanje in drugo je socialno delo.
Seveda ne gre za enačenje sorodnih kategorij.
Socialno delo je v korist državljana usmerjena
družbena dejavnost, kaznovanje pa je predvsem
dokazovanje premoči nad državljanom, ki ga
opravičujemo s potrebno po vzdrževanju reda,
norm, vse manj pa s potrebo po prilagajanju
posameznika družbenemu okolju oziroma po
prevzgoji.
Kaznovanje je tako videti antipod socialnemu delu. Razmišljanje o tem, kako lahko
imajo tudi nekatere dejavnosti socialnega
dela dvojno naravo, nas usmeri v pomemben
splet problemov. Vendar je izvirnih grehov
in z njimi povezanih problemov svobodne
Slovenije toliko, da bi potrebovali pretanjen
razmislek. Od leta 1991 dalje ustvarjamo
državo, kjer je dovolj očitnih grobosti za
neusmiljen obračun s pravnimi in socialnimi
postopki.

Kriminalitetna politika je odraz stališč
države do specifičnega dela družbenega obrobja, kjer ima socialno delo dosti opravka in
pristojnosti.
Ker radi omenjamo dediščino totalitarnega
režima, poglejmo zapuščino na tem področju.
Leta 1991 smo imeli 35 obsojenih na
100.000 prebivalcev. To število je bilo najnižje
v Evropi. Do leta 1995, dokler mediji in politiki
niso opazili kriminala kot politično donosnega
področja, je ta delež padel na 31, kar je pričalo
o izrazito civiliziranem odzivu na kriminaliteto,
ki je bila prav tako nizka. Pri tem smo imeli
20 let zapora kot najvišjo mogočo kazen, a ni
bilo strahu pred kriminalom in ni bilo občutka
ogroženosti.
Leto 1995 je pomenilo začetek novih kaznovalnih trendov. Do konca desetletja smo
podvojili (!) zaporniško populacijo, ne da bi
se kriminaliteta pomembno povečala; zlasti
najhujših kaznivih dejanj je bilo manj, umorov
v dveh zaporednih obdobjih kar za polovico
manj. Leta 1998 je parlament sprejel na podlagi
zmotnih ali goljufivih zatrjevanj, da od nas to
zahteva Evropa (kako znane besede vse do
današnjih dni, ne da bi bile resnične takrat ali
danes!), tridesetletno zaporno kazen.
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Pred nekaj leti smo izumili uklonilni zapor,
ki ga je leta 2006 prestajalo 388 ljudi, leta 2007
pa že čez tisoč (prvih devet mesecev že 947).
Med temi obsojenci so ljudje, ki so v zaporu
zaradi zneska tudi 40 evrov.
Ta čas splošne represije sovpada s popolnim
ignoriranjem stroke in njenih opozoril. Za to
obdobje, ki traja še danes, je značilna neobčutljivost države (tožilstva, sodišč, vključno z
vrhovnim) za človekove pravice. Tako ostaja
ustavno sodišče edini garant človekovih pravic,
njegovih odločitev pa država ni pripravljena
spoštovati.

Razvoj liberalnega
kapitalizma
Od leta 1991 vse vlade dopuščajo in celo
spodbujajo oblikovanje izjemno bogatega sloja
menedžerjev vseh vrst in siromašenje znatnega
dela prebivalstva. Nagrade gospodarstvenikom
se gibljejo tja do 200.000 evrov, odpravnine
tudi do 400.000 evrov, kar je v stari valuti 100
milijonov SIT, ki jih številni povprečno plačani
delavci ne zaslužijo v 40 letih dela. V istem
času pravniki predlagajo in parlament sprejme
zakon o prekrških, kjer je kaznivo vsiljivo beračenje in seksualno vznemirljivo vedenje.
Tak kapitalizem nujno ustvari družbeno
obrobje, kamor se drug za drugim uvrščajo
upokojenci, invalidi, bolniki, prizadeti otroci
(te odklanjamo zaradi razvrednotenja okolja v
njihovi bližini – ti otroci namreč niso vrednota), odvisniki s komunami, za katere zaman
prosijo, zlorabljene matere, ki enako zaman
prosijo za varne hiše.
Revščina je minimalna, če jo merimo z
bruto družbenim proizvodom, in več kot pretresljiva, če gre vsak sedmi otrok lačen spat.
Nobena tolažba ni, da je ponekod v zahodni
Evropi še slabše.
Dobrodelne akcije pričajo o dobroti. S klicem dobrote cerkev nadomesti državo. Zato
cerkev nikoli ne bo kritizirala države, ki daje
cerkvi dober položaj, ne glede na to, kako nesocialna je država. Sporočilo je jasno: zatecite
se v cerkev, ki vam pomaga v stiskah, ki jih
povzroča država, a bodite lojalni do oblasti!

Gala plesi nam predstavljajo najpremožnejše dobrodelneže, ki dobijo najcenejšo
reklamo za prikaz svojega mehkega srca. To
srce prav tako ne bi nikoli protestiralo proti
režimu, ki jim omogoča bogastvo in s tem
dobrodelnost.
Na eno izmed prireditev »Slovenka leta« je
10 mercedesov z livriranimi strežaji pripeljalo
10 kandidatk. Ne spomnim se, da bi katera javno protestirala proti takemu poniževanju in ne
povzdigovanju same sebe. Očitno pa različno
percipiramo vrednote.
Sklep je razmeroma enostaven: čim več je
dobrodelništva, tem bolj prepričljivo dokazujemo, da socialne države ni.

Upor zoper nepravičnost (?)
Ostanimo na področjih, ki sem ju začrtal v
uvodu – pravo in socialno delo.
Pravniki z veseljem ustvarjamo sistem, kjer
študij prava omogoča bogatenje. To je prevladujoča predstava brucev na pravni fakulteti.
Med prednostna področja spadajo gospodarsko
pravo, finance, odvetništvo. Kazensko pravo in
sociala sta očitno le za čudake oziroma izrazito
manj sposobne.
Družbeno obrobje poglabljamo z ustrezno
zakonodajo, tudi s strogim kaznovanjem, s
čimer si tudi pravniki ohranjamo status poštene
in moralne družbene skupine. Poziv sodnikom,
naj se ob uveljavitvi nove zaporne kazni (trideset let) vzdržijo njenega izrekanja, kakor so
se desetletja vzdržali izrekanja smrtne kazni,
je bil skrajno naiven. Po enajstih izrečenih
najvišjih kaznih se zdi, da gre tako rekoč za
razprodajo.
Socialni delavci so prispevali pomembno
študijo o izbrisanih, česar pravniki – z izjemo
Matevža Krivica – nismo zmogli. Ni pa videti
kakšnih večjih protestov ob očitnih krivicah,
ki se dogajajo. Zadnje, ki se jih spomnim, so
bile v zvezi z Romi, a proti njim. Pod intelektualnim sponzorstvom takratne šole za socialno
delo so bile prirejene manjše demonstracije
zoper sodnika, ki je oprostil Roma očitanega
dejanja, kakršna je naša družba tolerirala vsa
desetletja, in nas tudi ni prav nič vznemirjalo
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Končna odločitev
Smo pravniki in socialni delavci vselej budna
in kritična instanca presoje državnih postopkov,
kar zahteva znanje, vrednote in pogum?
Ali pa smo pravniki le v dobiček usmerjena
višja družbena kasta, socialni delavci pa večinoma v državnih organih zaposlena neproblematična skupina ljudi, na katere se vsaka oblast
lahko zanese, da bodo zvesti, lojalni sopotniki
in izvrševalci družbene nepravičnosti?
Za konec je treba poudariti, da je tiha množica vselej najzvestejši zaveznik represivnih
režimov, pri čemer se ne zaveda, da prej ali slej
tudi sama pride na vrsto. Zato je več kot jasno,
da je usoda naše družbe odvisna od povsem
nedvoumne opredelitve vsakogar izmed nas, za
kaj se zavzema, in temu ustreznih dejanj.
Dragan Petrovec

Fakulteta za socialno delo
Inštitut za kriminologijo
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tako početje, vse do trenutka, ko pa je napočil
čas obračuna.
V obrambni drži bosta lahko seveda obe
stroki, pravo in socialno delo, začeli naštevati
posamične zasluge, da razmere niso še slabše. Vendar ni potrebno nikakršno znanstveno
raziskovanje za ugotovitev, da smo vsi, četudi
le s tihim čakanjem na boljše čase, prispevali
k razmeram, kakršne so.
Pomembna svoboda, ki smo si jo izborili
leta 1991 in do danes ohranili, je svoboda
besede in političnega opredeljevanja. Pa še
pri tem je svoboda besede večkrat zlorabljena
kot pošteno uporabljena. Politika pa nas je
brez izjeme in ne glede na barvo pripeljala
do izrazito nesocialne države na številnih
področjih.

poročilo
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Dolgotrajno nasilje
v družini

OBRAVNAVA
DOLGOTRAJNEGA
NASILJA V DRUŽINI
V CENTRU ZA
SOCIALNO DELO

Uvod
Vsaka napredna družba skrbi za to, da nenehno izboljšuje kvaliteto življenja ljudi. V vsaki
družbeni ureditvi se ta skrb kaže v omogočanju
in zagotavljanju ekonomske in družbene varnosti, povrh pa tudi v oblikovanju humane zasnove,
ki naj bi izboljšala življenje slehernega posameznika. K tej humanosti sodi tudi potreba po
razvijanju kvalitetne, učinkovite oblike storitev
in organizirane oblike pomoči uporabnikom z
različnimi stiskami in težavami.
V tem prispevku se osredotočamo na koncept pomoči družini z izkušnjo dolgotrajnega
nasilja.
Logično se nam zdi, da družina varuje
pred grdim ravnanjem takrat, kadar omogoča
preskrbljenost glede osnovnih bioloških, psiholoških in socialnih potreb. Toda ko družina ne
deluje kot varno okolje, največjo škodo utrpijo
najšibkejši člani, otroci, saj nimajo razvite ne
telesne moči ne psiholoških obramb, s katerimi
se lahko zaščitimo pred destruktivnimi vplivi
okolja odrasli ljudje. Otrokom je družina, v kateri so rojeni, edina stvarnost, ki jo poznajo.

Najpogostejša oblika nasilja nad ženskami
in otroki je nasilje partnerjev, staršev oziroma
bližnjih. Žrtve so po navadi čustveno in ekonomsko povezane s storilcem, kar pomembno
določa dinamiko zlorabe in tudi možne pristope k tej problematiki. Gre za vedenje, ki pri
drugih družinskih članih povzroči telesno in
duševno trpljenje ali druge posledice.
Najpogosteje gre za dejanja telesne napadalnosti – klofutanje, brcanje, tepež, lasanje,
suvanje itn., psihično zlorabljanje (poniževanje, zastraševanje, pripisovanje krivde),
siljenje k spolnim aktivnostim in nadzorovanje
(izključitev iz kroga sorodnikov, prijateljev,
spremljanje gibanja, omejevanje stikov, informacij, preprečevanje iskanja pomoči itn.).
Pojav ponavljajočega zlorabljanja navadno
imenujemo trpinčenje.
Nasilje partnerjev v industrijsko razvitih
državah privzema dva vzorca:
1. stopnjevanje nasilnega vedenja, različne
oblike zlorabljanja, terorja in groženj se
povezujejo z rastočo posesivnostjo in nadzorovanjem
2. zmernejša oblika medosebnega nasilja, ko
stalna frustriranost in jeza občasno izbruhneta
v obliki telesne napadalnosti.
Študije so pokazale repertoar sprožilnih
stanj, ki vodijo v nasilne odzive moškega – neubogljivost, odgovarjanje, zamujanje s pripravo
obroka, neustrezna skrb za otroke, zapuščanje
doma brez dovoljenja, zavračanje spolnega
odnosa, sum o nezvestobi itn.
Odziv žrtve na zlorabljanje je vedno omejen
z možnostmi, ki jih ima. Večina zlorabljenih
žensk ne ostane v vlogi pasivne žrtve, marveč
razvijejo načine (strategije), da povečajo svojo
varnost in varnost otrok.
Dejavniki, ki zadržujejo žensko v takem
partnerskem odnosu, so ekonomska odvisnost, skrb za blagostanje otrok, pomanjkanje
podpore prijateljev, čustvena odvisnost, strah
pred maščevanjem in brezupno upanje, da se
bo partner spremenil. Pogosto ustavijo žensko
na poti po pomoč tudi zanikanje in pomislek,
kaj bodo rekli drugi.
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Raziskovalni podatki kažejo, da je prekinjanje nasilnega partnerskega odnosa dolgotrajen
proces in ne dogodek ali posledica hipne odločitve. Številne ženske nekajkrat odidejo in
se vrnejo, preden zmorejo dokončno prekiniti
razmerje. V tem času preživljajo obdobje zanikanja, samoobtoževanja in izrazito duševno
trpljenje (Selič 2006: 10–12).
Posledice nasilja presegajo zdravje, srečo
in blagostanje posameznikov in zadevajo vso
družbo. Življenje z nasilnežem postopoma
izniči občutek lastne vrednosti pri ženski, hromi njene potenciale za dejavno vključevanje,
žrtve praviloma ne zmorejo poskrbeti zase in
za otroke, ujamejo se v zanke omejitev – ne
pridobijo ne informacij ne pomoči, izključene
so iz vsakdanjega življenja in ne dosežejo čustvene podpore sorodnikov in prijateljev.
Številni empirični podatki potrjujejo škodljive
posledice, ki jih prinaša življenje z nasilnežem.
Raziskave so pokazale, da imajo ženske, ki so
v otroštvu preživele spolno zlorabljanje, v odraslosti več zdravstvenih težav – njihovo celotno
biopsihosocialno blagostanje je manjše, težje se
prilagajajo, slabše se spoprijemajo s stresnimi
obremenitvami in pogosteje razvijejo odvisnosti.
Ženske žrtve nasilja imajo zdravstvene težave
tudi potem, ko niso več izpostavljene nasilju.
Čim hujše so bile zlorabe, tem večje so posledice
na telesni in duševni ravni.
Otroci, katerih očetje so zlorabljali matere,
imajo več čustvenih in vedenjskih težav, kot
so tesnobnost, depresivnost, slabši učni uspeh,
nizek občutek lastne vrednosti, motnje spanja
in zdravstvene težave (Selič 2006: 16–17).
Različne oblike nasilja so prisotne tako med
tujci kakor med znanci oziroma med partnerji.
Težko je razumeti, kako je mogoče, da je toliko
nasilnih ljudi, ki s svojimi dejanji popolnoma
ponižajo in uničijo druge osebe (podrejene in
nemočne). Včasih je težko presoditi razmere, v
katerih se je nasilje ali zloraba začela, saj ima
na oboje vsakdo svoj pogled. Naše reakcije so
odvisne zlasti od naše narave in vloge, ki jo prevzemamo. Ocenjevanje in postavljanje vrednot
se kulturno razlikuje, k temu pa sodi tudi pojav
nasilja, ki nas osebno mogoče ne prizadeva, ima
pa posledice za vse nas. Res je, da se nasilje

pogosto dogaja v prostoru zasebnega, ima pa
družbene razsežnosti (Balažič 2006: 22).
Predstava o sebi kot dobrem staršu je v
vrednostnem sistemu večine ljudi eden od
najpomembnejših virov samospoštovanja. Biti
dober oče ali mati svojemu otroku pomeni
biti občutljiv in odziven za otrokove čustvene
in razvojne potrebe, zagotavljati mu občutja
vrednosti in varnosti in ga z ljubeznijo in
spodbudo opremiti za čedalje bolj samostojno
stopanje v življenje.
Osebnostni razvoj otroka je pomembno
odvisen od dogajanja v družini. Če je otrok
pri najbližjih deležen nasilja, je zdrav proces
njegovega odraščanja hudo ogrožen. Mnogo
otrok doživlja v svoji družini različne oblike
nasilja. Najpogostejše so različne vrste psihološkega nasilja.

Psihološko nasilje
Med oblikami psihološkega nasilja, ki
lahko zapusti trajno sled v razvoju otrokove
osebnosti, so najbolj značilni tile vzgojni
vzorci. Psihološko trpinčenje otroka se lahko
kaže v neprestanih negativnih in zavračajočih
stališčih do njega (razvrednotenje, poniževanje, posmeh). Negativno označevanje otroka,
poudarjanje njegovih nesposobnosti in enačenje neuspehov z njegovo osebno nevrednostjo
lahko zapustijo globoke rane na njegovi samopodobi. Tudi zanemarjanje in brezbrižnost do
otrokovih potreb lahko pustita trajne vrzeli v
njegovi osebnostni gradnji. Nasilna so lahko
tudi pretirano omejevanje in pretirana pričakovanja od otroka. Nasilna je lahko tudi disfunkcionalna družinska dinamika, v kateri je
otroku podeljena neustrezna vloga tistega, ki
mora prevzeti odgovornost za čustva staršev,
kjer je strelovod družinskih napetosti ali grešni
kozel za napake odraslih članov družine.

Telesno nasilje
Poleg neposredne telesne kazni, pretepanja
in drugih oblik mučenja otroka se telesno nasilje kaže tudi v zanemarjanju in neizpolnjevanju
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Spolno nasilje
Za pojmovanje tako občutljivega polja življenja in medosebnih odnosov, kot je spolnost,
so lahko škodljive že zelo posredne oblike, kot
so zapeljivo vedenje do otroka, podrobni opisi
in namigovanja na spolnost, razkazovanje ali
izpostavljanje otroka spolnim dejanjem odraslih. Vse to otroka, ki zdravo spolnost postopoma vključuje v svoj razvoj, vznemiri, zbega in
v njem zbudi napačne predstave o spolnosti. Še
bolj neposredne oblike vključevanja v spolne
praktike odraslih so še bolj razdiralne za otrokovo doživljanje in lahko za vedno oškodujejo
njegov zdrav osebnostni razvoj.
Zavedati se moramo, da je mogoče in tudi
dejansko prisotno nasilje nad otroki tudi v družinah, ki v svojem okolju ne dajejo vtisa problematičnosti ali pa so navzven videti zgledne,
malodane popolne. Zaprtost družinskih meja
za znake, ki bi družini ogrozile ugled ali pa bi
kompromitirale le katerega od njenih odraslih
članov, zna biti trdna in nepredušna.

Otrok kot priča
in kot žrtev nasilja
Tudi če otrok le spremlja nasilje, je žrtev.
Otrok se zaradi svoje nemoči in odvisnosti od
odraslih vedno poistoveti s tistim, ki je žrtev.
Nasilje ga spravi v strah in negotovost, ga
zbega in spravlja v stisko. Otrok ni »pripravna« žrtev vsakovrstnega družinskega nasilja
le zato, ker je najbolj nemočen in nebogljen,
torej najšibkejši člen v verigi, ampak tudi zato,
ker zaradi svoje popolne odvisnosti od družine
vlogo žrtve sprejema in pristaja nanjo ali pa
jo ob nezadoščeni potrebi po sprejetosti in
pomenu celo vzdržuje.
Nasilje lahko vpliva na otroka na več poljih
oblikovanja osebnosti. V njegovo samopodobo
se vtisne občutje nevrednosti in ponižanosti.
Nezaupanje vase se poveže z nezaupanjem v

ljudi, ta pa se nadgradi v občutja ogroženosti,
izpostavljenosti in ranljivosti. Otrok, ki se v
krogu najbližjih ne počuti varnega, lahko začne razvijati splošno sovražnost do sveta in že
zgodaj prevzema kljubovalne vzorce vedenja
(Tomori 2006: 27–30).
Raziskave pokažejo, da je velika večina
odraslih oseb, ki so v svoji družini nasilne, v
svojem otroštvu doživela vsakovrstno nasilje
odraslih članov svoje družine. Zelo pogosti
so anamnestični podatki o alkoholizmu, grobosti in nasilnem vedenju očeta in o različnih
duševnih in osebnostnih motnjah enega ali
obeh staršev. Neredek je podatek o brezbrižni,
depresivni ali iz drugih razlogov nesposobni
mami, ki otroka ni znala, zmogla ali hotela
zaščititi pred nasilnim vedenjem očeta ali
drugega odraslega člana družine ali pa stiske
otroka – preokupirana sama s seboj ali problematičnim partnerstvom – sploh ni zaznala
(Tomori 2006: 33).

Temeljne informacije o
dinamiki družinskega nasilja
Ljudje imamo veliko potrebo, da bi pripadali
majhni skupini ljudi, ki bi veljala za varen pristan, iz katerega bi dobro opremljeni hodili po
svojih nalogah. Ta potreba je univerzalna in je
eden od razlogov, da institucija družine obstaja
ne glede na kulturološke spremembe.
Družinsko okolje si želimo doživljati kot
temeljni varnostni sistem; izdajstva varnosti
v tem sistemu zato najbolj bolijo in najbolj
psihološko škodujejo.
Vztrajanje v družini, kjer je nasilje, ima
več razlogov. Žrtev se nima kam umakniti ali
te možnosti ne vidi ali ima prešibko mrežo
podpornih odnosov zunaj družine, vedenjski
sistem navezanosti oz. občutek navezanosti
pa je taka nuja, da se lahko razvije in obstaja
navkljub ponavljajočemu se kaznovanju. Tako
pogosto opazimo, da imajo otroci radi svoje
starše, čeprav ti z njimi ravnajo slabo. Navezanost ima torej nalogo zaščite in preživetja.
Logično se zdi, da družina varuje pred
grdim ravnanjem takrat, ko omogoča preskrbljenost glede osnovnih bioloških, psiholoških
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otrokovih potreb po redni in ustrezni negi,
primerni hrani, toploti in z brezbrižnostjo do
njegovega telesnega stanja in zdravja.
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in socialnih potreb. Žal takrat, ko družina ne
deluje kot varno okolje, največjo škodo utrpijo
najšibkejši člani, otroci, saj nimajo ne telesne
moči ne psiholoških obramb, s katerimi se
zavarujemo odrasli, ne socialne moči, da bi si
poiskali pomoč zunaj družine.
Nevarnostim domačega okolja so pogosto
izpostavljene ženske zaradi družbeno sprejetega nižjega statusa v družbi. Zgodi se tudi,
da se matere spravijo na otroke, kadar so same
žrtve nasilja.
Pogosto se člani družin, v katerih ni varno
živeti, stanju prilagodijo. Otrok ni le pasiven
prejemnik vplivov s strani odraslih, ampak poskuša poiskati način vedenja, za katerega meni,
da bo zmanjšal tveganje in bolečino. Tragična
posledica vedenja je v tem, da se nevarnost
slabega ravnanja poveča. Če so bolj ponižni in
ubogljivi, se nasilnež še bolj spravi nanje, ker ni
odpora; če otroci postanejo napadalni, pa je to
dodatni izgovor za nasilje nad njimi. Nevarnost
prilagoditve na nevarno družino je v tem, da
člani ne iščejo pomoči, ker so se navadili na
svoje življenje. Možnost sprememb jim vnaša
več strahu in tesnobe kot realno nevarno stanje.
Bistvo strahu pred spremembo je v tem, da
nam nihče ne more zagotoviti, da se bo položaj
izboljšal – lahko se poslabša (materialni problemi, občutek osamljenosti). Brez tveganja ni
možnosti za rešitev iz nevarne družine, zato ti
člani potrebujejo veliko pomoči, da bi tvegali
spremembo (Rus Makovec 2006: 38–40).

Ocena nasilja v družini
Če odkrijemo nasilje v družini, moramo
oceniti njegovo stopnjo oziroma nevarnost za
posamezne družinske člane. Pri tem ocenjujemo težo nasilnih dejanj, vrste stanj, v katerih
pride do nasilja, telesne in duševne posledice
nasilja, osebnostne motnje storilca, posameznikove sposobnosti za obvladovanje stresnih
dogodkov in možnosti, da žrtev poskrbi za
svojo varnost.
Nasilje v družini je vedenjski vzorec in ne
naključni dogodek. Govorimo o ciklusu nasilja, o značilnih obdobjih, v katerih sodelujeta
storilec in žrtev.

Obravnava nasilja v družini
Obravnavanje nasilja v družini je zelo
občutljivo področje, ki je v rokah več sistemov – pravosodnega, socialnega, šolskega
in zdravstvenega. Pri tem je treba upoštevati
zaporedje postopkov, sicer bo možnost za
uspešno obravnavo zmanjšana.
1. Poskrbeti za varnost potencialnih žrtev. To
pomeni, da je treba potencialne žrtve naučiti,
kako naj se izognejo nasilju; kadar to ni dovolj,
je nujna telesna ločitev od storilca, v skrajnem
primeru namestitev v varno hišo.
2. Kadar družina kljub nasilju izraža željo po
nadaljevanju skupnega življenja, ji je treba
ponuditi strokovno pomoč. Ta je učinkovita
le, kadar storilec prevzame odgovornost za
nasilje (posebni terapevtski postopki).
3. Sledi reševanje problemov, ki so privedli do
nasilja – zdravljenje od odvisnosti, duševnih
motenj in bolezni (patološko hazardiranje, depresija). Koristno je tudi družinsko sistemsko
zdravljenje (Čebašek Travnik 2006: 71–74).

Izhodišča pri delu z družino
Pred enim letom sva na podlagi ugotovitev
in izkušenj pri delu z družinami izdelali oris
ocene sposobnosti staršev, ki nam je v pomoč,
da ugotovimo, ali starši zaščitijo svoje otroke
v primeru dolgotrajnega nasilja v družini.
V orisu sva opredelili, kako, koliko in kdaj
izpeljati razgovor z žrtvijo in povzročiteljem
nasilja. V enem letu sva na podlagi izkušenj
oris dopolnili, in sicer na podlagi spoznanj, ki
so nama postala jasna po študiju knjige Ženske, ki tečejo z volkovi (Estes 2003). Knjiga
nama je bila okvir pri postavitvi izhodišč pri
načrtovanju dela z družino.

Zgodovina koncepta
Pri delu že več let srečujeva ženske, ki imajo izkušnjo hudega nasilja. Za vsako žensko
posebej in za vse skupaj sva iskali drugačen,
nov pristop, saj sva ugotovili, da običajni in
tradicionalni prijemi največkrat niso učinkoviti. V tem iskanju sva se največ naučili od
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da ni kaj prida, in jo vztrajno opominjajo, naj
se osredotoči na svoje pomanjkljivosti. Ob tem
ne zaznava psihične ali zunanje krutosti, ki se
vrtinči okoli nje. Da bi spregledala, potrebuje
intuicijo in moč, da ne odvrne pogleda. Nemara se trudi biti prijazna, ko bi morala biti
pretkana. Prijazno vedenje v zatiralskih okoliščinah izzove še podlejše ravnanje. Čeprav
čuti, da bo, če bo taka, kakršna je, oddaljila
ljudi od sebe, potrebuje prav tolikšno psihično napetost, da bi priklicala duhovno moč in
sprožila spremembo. Ženska, ki je razpeta,
je na dobri poti, vendar mora narediti korake
naprej (op. cit.: 78–81).
S stališča strokovnega delavca pa potisk
pomeni na eni strani krepitev in dodajanje
moči in na drugi strani prepoznavanje situacije.
Potisk ženski z izkušnjo nasilja v negotovosti
in kaosu (brez okvirov, meja) edini omogoči
korak naprej. Obstajajo različne vrste potiska –
v umik od doma oziroma zapustitev partnerja,
v konfrontaciji s situacijo, ko se umakne v
varno hišo in ko pride iz nje, zlasti s stališča
zagotavljanja koristi otrok.
Vztrajnost je nujna lastnost strokovnega delavca pri reševanju problematike dolgotrajnega
nasilja. S tem strokovnjak daje zgled ženski, ki
mora zdržati peklensko negotovost in psihične
napetosti. S tem lahko ženske pridobijo moč in
sprožijo se spremembe. Ženska prepoznava, da
je do sedaj v življenju bolj tvegala z vztrajanjem v situaciji in postala vse bolj negotova.
Zakaj smo tisti, ki pomagamo pogosto
neučinkoviti? Slepimo se, da bo zlomljeno
nogo ozdravilo malce dobrega počutja druge
ali napačne vrste; tlačimo v praznino, kar je
najlažje ali najbolj pri roki (op. cit.: 170). To v
strokovnem jeziku pomeni, da nismo postavili
dobre ocene trenutnega stanja oziroma nismo
ugotovili, kje je problem. Pogosto delamo, kar
je najlažje, kar pomeni manj aktivnosti; na
primer, sprejmemo rešitev in oceno ženske, ki
pravi, da se bo umaknila v primeru, če bo mož
samo še enkrat nasilen do nje. Nadalje se neučinkovitost strokovnjaka kaže tudi takrat, ko
ne vztrajamo pri pravem zdravilu oziroma ga
spreminjamo. To pomeni, da ne vztrajamo pri
svoji oceni, predlogu ali mnenju, ker do rešitve
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žensk, s katerimi sva bili v stiku, se z njimi
pogovarjali, v omenjeni knjigi pa sva dobili
potrditve in hkrati besede, ki so bile pred tem
samo občutki, dileme, ugibanja.
Ob iskanju ustreznega načina pomoči sva
prišli do teh ugotovitev.
• Ženska z izkušnjo nasilja je najpomembnejša oseba izmed članov družine pri izpeljavi
sprememb. Večkrat ne najdemo pravih besed,
s katerimi bi celostno opisali žensko, ki pride
po pomoč na center za socialno delo. Lahko je
pretepena ali fizično poškodovana, večkrat pa
njeno trpljenje prepoznamo v njenih besedah,
odzivih, plahosti, zadržanosti, joku. To so
ženske, ki se počutijo izsušene, utrujene, krhke,
potrte, zmedene, zadušene, neprebujene, prestrašene ali šibke, brez navdiha, brez spodbude,
prazne duše, brez smisla, osramočene, kronično
besne, nestanovitne, ujete, neustvarjalne, stisnjene, nore. Počutijo se kronično sumničave,
blokirane, nesposobne izpeljati stvari, izčrpane
zaradi izbire partnerjev, mučnega življenja
zunaj lastnih ciklov, pretirane samoobrambe,
nedejavnosti. In prav te ženske se morajo nujno
spopasti s tistim, česar se najbolj bojijo, s svojo
močjo (Estes 2003: 11).
• Razjasnitev dileme, ali je potisk ženske z
izkušnjo nasilja »pregroba« oblika socialnega
dela. Najina dilema je bila, ali potisk ženske
ponovno postavlja v situacijo, da je nemočna,
da obnemore, ko jo drugi potiskamo. Dobili
sva jasni odgovor. Odpeljali smo jih na rob in
jim ukazali odleteti. Oprijemale so se. »Letite!« smo rekli. Oprijemale so se. Porinile smo
jih čez rob in so odletele (op. cit.: 78).
Lahko potrdiva, da potisk izpolnjuje najmanj dve nalogi – predobra mati mora umreti
in razkritje krute sence. V prvi nalogi sva izhajali iz ugotovitve, da je za ženske značilno,
da se bojijo opustiti »varen« način življenja.
Marsikatera uživa v zaščiti predobre, žrtvujoče
matere in jo želi ohraniti v neskončnost. Nekatere se tudi za krajši čas bojijo zaživeti brez
zaščite ali gotovosti. Imajo več opravičil kot
pes dlak. Treba se je potopiti in zdržati peklensko negotovost. Predpostavka druge naloge
pa je, da se vsaka ženska znajde v stiski, ko ji
partner, starši, bratje, sestre in drugi govorijo,
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ne pride v kratkem času oziroma se reševanje
situacije še bolj zaplete ali oddalji. Tako strokovni delavec sledi signalom ženske in tudi
različnih služb, da bodo v primeru umika iz
družine otroci še bolj prikrajšani, ogroženi.
Ob tem lahko spregledamo, da je ogrožena
varnost ali celo življenje članov, kadar je v
družini prisotno dolgotrajno nasilje.

Modela dela z družino
Pri delu nam okvir kot strokovnjaku pomeni
varnost. Ob tem je zelo pomembno, da vanj
verjamemo in mu zaupamo.
Pred vstopom strokovnjaka v družino je
treba upoštevati naslednje:
• da z našimi aktivnostmi rušimo »ravnovesje«
nasilnih odnosov, ki so ga družinski člani
vajeni
• pričakovati je odziv – umik, agresijo tudi
drugih družinskih članov, ne samo ženske z
izkušnjo nasilja (v nadaljevanju samo ženska)
ali povzročitelja
• povzročitelju moramo odvzeti moč in kontrolo.
Pri obravnavi se je kot najbolj učinkovito
izkazalo, da ženski pomagamo in jo krepimo,
da sama prevzame odgovornost. Ko povzročitelj izgublja moč, jo ona pridobiva. Treba je
upoštevati, da je to proces, ki ne prinese takoj
vidnih rezultatov. Če ženska pride sama po
pomoč, pokliče po telefonu ali se odzove vabilu
centra, so to situacije, kjer ženska pridobiva
na moči, povzročitelj pa jo izgublja. Ženski
to sporočimo v prvem razgovoru oziroma ob
prvem kontaktu z njo. Prehajanje moči je treba
spremljati pri vsakem nadaljnjem razgovoru,
ker s tem žensko krepimo in jo seznanjamo s
tem, v kateri fazi reševanja situacije je.

Vloga centra
za socialno delo
Z vidika socialnega dela je osnovna naloga
raziskovanje možnosti za mobilizacijo družine
in drugih naravnih socialnih mrež. Proučiti je
treba možnosti za vzpostavljanje delovnega

oziroma svetovalnega odnosa z družino in
oblikovanje izvirnega delovnega načrta.
Pri obravnavi dolgotrajnega nasilja v družini
se osredotočimo na te vloge:
• vloga pri delu z otroki
• vloga pri delu z nezlorabljajočim staršem
(mati)
• vloga pri delu s povzročiteljem nasilja.
Na podlagi teh aktivnosti izdelamo oceno
ogroženosti s stališča varnosti otrok in po
potrebi načrt varnega odhoda.
Ocena ogroženosti povzema:
• opažanja in ugotovitve pri obravnavi
• oceno pripravljenosti povzročitelja, da prevzame odgovornost za nasilje, in ocena
njegove zmožnosti, da ne bo ogrožal varnosti
domačih
• oceno varnosti otrok
• oceno sposobnosti matere, da zaščiti otroke
• opredelitev varovalnih in ogrožajočih dejavnikov s stališča otrok
• mnenje s predlogom načrta pomoči družini.
V sklopu načrta varnega odhoda, ki poteka
sočasno, natančno seznanimo mater o različnih možnostih umika (v varno hišo, k sorodnikom, k prijateljem) in ob tem poudarimo
pomembnost občutka varnosti. Informiramo jo
o konkretnih aktivnostih, kot so npr. priprava
osnovnih dokumentov, in se pogovorimo z
njo o zaupnosti odhoda. Pri tem je izrednega
pomena medsebojno informiranje ali skupna
konzultacija z vsemi pristojnimi službami
(šola, policija, vrtec).
Pri delu z družino si sledijo tele aktivnosti:
• posamezni razgovori z materjo, očetom in
otroki
• center vzpostavi sodelovanje z drugimi službami (konzultacije po telefonu, pisna obvestila,
po potrebi sklic medinstitucionalnega tima).
Starša v razgovoru seznanimo z:
• vlogo centra za socialno delo na področju
nasilja v družini
• razliko obravnave na področju storitve (pomoč
družini za dom) ali na področju javnih pooblastil (varstvo in zaščita mld. otrok)
• uradno dolžnostjo centra za socialno delo, da
obvesti pristojne organe zaradi suma kaznivega
dejanja
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Razgovor z mamo
Z žensko (namreč »žensko z izkušnjo nasilja«) opravimo tri usmerjene razgovore v
časovnem obdobju 14 dni. V prvem razgovoru pustimo ženski, da pove svojo življenjsko
zgodbo; za to si vzamemo zelo veliko časa.
Vračanja na njeno življenjsko zgodbo v nadaljnjih dveh razgovorih praviloma ne dopustimo,
ker se ženska s tem zopet postavi v vlogo žrtve,
kar ji da občutek nemoči. V nadaljevanju damo
ženski zagotovilo, da ni odgovorna za nasilje,
da ni sama kriva, skupaj z njo pregledamo
krog nasilja, ubesedimo oblike nasilja in ji
predstavimo dinamiko nasilja (Plaz 2004). Ob
tem poiščemo, kaj je do sedaj naredila za svojo
varnost in varnost svojih otrok, izrazimo skrb
za njeno varnost in za varnost otrok in obenem
ponudimo pomoč pri načrtovanju njene varnosti in varnosti otrok (načrt varnega odhoda). Ob
koncu razgovora ji damo vse informacije glede
možnosti pomoči in nameščanja v varno hišo
in drugih oblik namestitve. Spodbudimo jo,
da pri ponovnem doživetju nasilja nemudoma
pokliče policijo.
V drugem razgovoru soočimo žensko s
posledicami nasilja v partnerskem odnosu.
Izkušnje kažejo, da ženske večkrat same
prepoznajo, kje se pri njih kažejo posledice
nasilja. Glede na pridobljene podatke iz prvega razgovora in v prvem delu tega razgovora
pridobimo podatke za oceno, kje je ženska z
izkušnjo nasilja trenutno pri reševanju problema. Drugi pomemben podatek je, ali žrtev ve,
kaj potrebuje za reševanje problema, in ali pri
prepoznavanju potrebuje pomoč. Lahko je v
tako neugodni situaciji, da niti ne razmišlja o
učinkoviti rešitvi (ibid.). V situaciji, kjer gre
za veliko ogroženost, ženski jasno povemo
svojo oceno in mnenje, kje je in kaj potrebuje
za učinkovito rešitev. To seveda ne pomeni, da
ponudimo recept za rešitev problemov. Ženska
nujno potrebuje jasen okvir trenutne situacije in
jasna sporočila, kaj se bo zgodilo, če ne bo naredila koraka k reševanju, in kaj se bo zgodilo,

če ga bo. S tem strokovni delavec ne prevzame
odgovornosti, ampak jo vrne ženski.
V tretjem razgovoru seznanimo mater s
posledicami nasilja v družini pri otrocih, pridobimo osnovne podatke o otrocih in njenem
odnosu do njih. V tem delu razgovora dobimo
še jasnejšo sliko, na kakšen način so bila njena
ravnanja in odzivi v družinskem sistemu strategija preživetja. Mati, ki je zaradi hudega nasilja
največkrat že zelo izčrpana, potisnemo na pot
spremembe z navodilom, naj vse strategije in
energijo, ki jih je uporabljala, da bi preživela
oziroma da je ustavljala nasilje, usmeri v to, da
naredi spremembo (ibid.). Ob koncu razgovora
se pogovorimo o tem, na kakšen način bo, če ne
bo naredila koraka k reševanju situacije, poskrbela za zagotavljanje otrokovih osnovnih potreb.
Pogovorimo se tudi o posledicah nasilja, ki se
bodo zaradi te odločitve še povečale. S takim
načinom spodbudimo mater k prevzemanju
odgovornosti, da zaščiti otroke in jim zagotovi
varnost. S tem ne dopustimo, da mati naloži odgovornost partnerju ali strokovnim službam.
Če ocenimo, da je mater z otroki nujno
umakniti, v tej fazi razgovorov materi postavimo zelo kratek rok (teden, največ dva), da
se odloči, ali se bo umaknila ali ne in kam se
bo umaknila. Pri odločitvi za umik v centru
izdelamo načrt varnega odhoda.

Razgovor z očetom
Pri odločitvi, kdaj opraviti ta razgovor, je
treba oceniti varnost s stališča ženske in otrok,
ki so žrtve nasilja. Razgovor z očetom opravimo največ dvakrat. Sočasno pa je naloga centra
za socialno delo, da sodeluje s pristojnimi
organi, da bo povzročitelj prevzel odgovornost
za svoje vedenje.
V razgovoru sporočimo povzročitelju nasilja, da za nasilje ni nobenega opravičila, da za
nasilje ni kriva žrtev, da se za nasilje odločimo,
zato moramo zanj prevzeti odgovornost, in da
je nasilje kaznivo. Povzročitelju predstavimo
njegovo odgovornost za odločitev, da bo nasilen
in nadzirajoč. Napišemo si njegove pozitivne
lastnosti in zavezanost družini, ki ga podpira
pri njegovem ravnanju, ob tem ga napotimo v
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• odgovornostjo staršev v zvezi z ogroženostjo
otrok.
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program za povzročitelje nasilja in spremljamo
njegovo sodelovanje v programu. Predstavimo
mu dinamiko nasilja in ga konfrontiramo z
njegovo starševsko odgovornostjo. Če je oče
pripravljen sodelovati, se dogovorimo še za
en razgovor, da bi se pogovorili o posledicah
družinskega nasilja za otroke. Ob koncu ga seznanimo, katere odgovornosti mora prevzeti kot
oče in partner, da bo prispeval k manj ogrožajoči
situaciji v družini. V razgovoru mora dobiti jasno sporočilo, da mora kot povzročitelj prevzeti
odgovornost; s tem ne dopustimo, da jo preloži
na partnerko, otroke ali strokovne službe.
Ocenimo njegova ravnanja, ki podpirajo verodostojnost, zanesljivost in varnost, na primer,
ali sodeluje v obravnavi, ali upošteva izrečeni
ukrep (npr. prepoved približevanja), ali se drži
varnih oblik stikov z otroki, ali razume učinek
nasilnega vedenja na otroke itn.
Izdelamo oceno, ali je oče pripravljen
prevzeti odgovornost za nasilje, in oceno
njegove zmožnosti, da ne bo ogrožal varnosti
domačih.

Razgovor z otrokom
Razgovor z otrokom opravi praviloma psiholog centra za socialno delo oziroma druga
oseba, ki je opravila razgovora s staršema.
Razgovor je prilagojen starosti otroka.
V razgovoru damo otroku zagotovilo, da ni
odgovoren za nasilje, da ni naredil nič narobe,
če ni nikomur povedal. Predstavimo mu vlogo
in način dela v centru pri obravnavi družine.
Seznanimo ga z vsebino razgovora s starši in
z možnimi oblikami pomoči, ki zagotavljajo
varnost. V razgovoru z njim pridobimo podatke
za ugotovitev, kakšna je njegova navezanost z
nezlorabljajočim staršem (največkrat mati).
Po opravljenem razgovoru izdelamo oceno,
ali je otroku v družini zagotovljena varnost,
oziroma opredelimo stopnjo in dejavnike tveganja, če bi otrok ostal v družini.
Na centru vedno pripravimo načrt dela z
družino, ob tem pa je treba upoštevati, da so
v vsaki situaciji in za vsako družino izhodi
odvisni tudi od tega, kaj so udeleženi v problemu izbrali kot možne rešitve. Svojo vlogo

vidimo v tem, da jih seznanimo s posledicami
njihove izbire. S tem prevzamejo odgovornost
za svoja ravnanja.

Sodelovanje z
drugimi službami
Takoj po prvem razgovoru je na centru
praksa, da se posvetujemo s komandirjem
policijske postaje zaradi zagotavljanja varnosti
ženski in otrokom. Dogovorjeni smo, da jih v
pisnem obvestilu seznanimo z odzivi matere,
posledicami pri otrocih (prestrašenost, strah,
ogroženost zaradi groženj z umorom, samomorom ipd.). Opozorimo jih na verjetnost
izbruhov nasilja pri vseh družinskih članih.
Ocenjujemo, da je v tej obravnave nujno
potrebno usklajeno medsebojno sodelovanje
centra in policijske postaje, ki je pristojna
zagotoviti varnost družinskim članom.
Sočasno vzpostavimo (najprej po telefonu)
kontakt s šolo, vrtcem, zdravstvenim domom.
Pozneje pošljemo tudi pisno obvestilo o trenutni situaciji v družini in jih zaprosimo za
poročilo.
Za sklic medistitucionalnega tima se odločimo, kadar sumimo, da gre za kaznivo dejanje do
otrok, in kadar sočasno poteka izdelava načrta
varnega odhoda. Pri načrtovanju varnega odhoda je naloga tima iskanje možnih rešitev, razjasnitev pristojnosti in nalog posameznih služb in
načrtovanje potrebnih opravil (kdo in kdaj bo
opravil razgovor s starši in otroki ipd.).

Časovni okvir obravnave
Aktivnosti naj bi se predvidoma končale v
dveh mesecih; kadar gre za izpeljavo načrta
varnega odhoda, je lahko ocena ogroženosti
izdelana z majhnim časovnim zamikom.
Rok je treba upoštevati iz tehle razlogov:
• od signala o nasilju se začne situacija v družini stopnjevati in s tem tudi nasilje, pride do
poslabšanja situacije (morda je celo slabša, kot
je bila pred vstopom v družino)
• v tem časovnem obdobju so lahko odzivi vseh
družinskih članov nepredvidljivi
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Sklepno razmišljanje
Delo z družino, v kateri je prisotno dolgotrajno nasilje, zahteva močnega, aktivnega
človeka, ki natanko ve, kaj hoče, zna vztrajati
pri svojem, se ne boji tvegati in je dovolj pogumen, da si »umaže roke«. Prepoznati mora
zastoje, videti in slediti majhnim korakom, ki
so lahko del dolgoročnih sprememb za družino, nujno mora ugotoviti jedro problema.
Učimo se tudi tako, da delamo napake.
Kadar ne vemo, kako ravnati z družino, kjer
se dogaja nasilje, se nikar ne zanašajmo na to,
da bo pomagal kdo drug, da bo nasilje samo od
sebe izginilo. Tako namreč razmišljajo tisti, ki
imajo izkušnjo nasilja, in če ne ukrepamo, družinski člani, še zlasti otroci, ne dobijo potrebne
pomoči, utrdil se jim bo občutek, da spremembe niso mogoče (Bouwkamp 1993: 15).
Če ne vemo, kaj storiti, se posvetujemo
s sodelavci, s strokovnjaki drugih služb in z
njimi gradimo mrežo odnosov, kjer bodo ljudje

dobili pomoč in spodbudo za spremembo. Kot
nama je povedala ženska z izkušnjo nasilja:
»Uspelo mi je, ker ste mi verjeli, me razumeli,
me podpirali in mi dali odriv.«
Barbara Drole

barbara.drole@gov.si
Nadja Gantar

nadja.gantar@gov.si
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• naša naloga je zaščita koristi in interesov
otrok, zato je tudi v njihovo korist, da se
obravnava v tem delu čim prej konča
• tovrstne primere je treba ne glede na obseg
dela obravnavati prioritetno.
Po izdelani oceni ogroženosti ali umiku
od doma se delo z družino nadaljuje v smeri
pomoči družini ali v okviru javnih pooblastil. Pri oceni, da so otroki zelo ogroženi,
se sproži usmerjeni upravni postopek. Na
podlagi izkušenj pa strokovnjaki s področja
nasilja v družini vemo, da je to šele začetek
napornega dela z družino in ne konec, prav
tako pa tudi za družinske člane. V tem času
sočasno potekajo različni postopki; na centru
postopek varstva in zaščite, v kriminalistični
službi predkazenski postopek, na sodišču pa
razvezni postopek.

poročilo

sTRUKTURNA ANALIZA
SOCIALNEGA VEDENJA
PRISPEVEK K RAZUMEVANJU
IN SPREMEMBI NEUSTREZNEGA
VEDENJA STARŠEV IN
NJIHOVIH OTROK

Ko berem časopise ali poslušam razprave v
parlamentu, nisem vedno prepričan, ali družba
resnično želi spremeniti neustrezno vedenje
otrok in odraslih in s tem preprečiti nasilje, ki
smo ga deležni v vsakodnevnem življenju. Prej
se mi zdi, da smo usmerjeni v kaznovanje oseb,
ki s svojim neustreznim vedenjem povzročajo
nasilje. Lažni občutek, da tako hitro uredimo
težave, je nevaren, saj odvrača pozornost ljudi
od preventivnih programov za izboljševanje
neustreznih vedenj in preprečevanju nasilja.
Nekega dne, ko sem bral knjigo Inerpersonal Diagnosis and Treatment of Personality
Disorders avtorice L. S. Benjamin, je mojo
pozornost pritegnil model strukturne analize
socialnega vedenja (SASV). Prešinilo me je,
da bi ga lahko uporabil kot podlago za razvoj
modela, ki bi bil odlično pomagalo ravnateljem, profesorjem, učiteljem in strokovnim
delavcem pri prepoznavanju, preprečevanju
in razreševanju težav, ki jih prinaša odraščanje
otrok. Model naj bi jim dal znanja, potrebna
za nemoteno delo z dijaki in njihovimi starši.
Model naj bi spodbujal tudi osebnostno rast.
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Zdrave družine pogosto ustrezno vrednotijo
otrokovo počutje. Ko otrok reče, da je lačen,
mu starši dajo jesti, ne da bi ugovarjali, ko joka,
ga starši pomirjajo in poskušajo ugotoviti, kaj
bi lahko bilo narobe, ko izraža jezo, ga starši
jemljejo resno. Zdrave družine slišijo otrokove
želje in upoštevajo njegove potrebe in čustva.
Forward in Fonagy (1989: 3) sta mnenja,
da »starši ne morejo biti otroku neprestano
čustveno dosegljivi. Povsem normalno je, da
na otroke kdaj pa kdaj zakričijo. Vsi starši občasno preveč nadzirajo svoje otroke. In večina
staršev jih kdaj našeška, četudi redko«. Starši
zaradi tega niso kruti in osebnostno moteni,
saj so samo ljudje in večina otrok z lahkoto
prenese občasno jezo svojih staršev, če je ta
»izravnana z veliko ljubezni in razumevanja«
(op. cit.: 13). Nekateri starši pa imajo negativne vzorce vedenja, pogosto kot posledico osebnostnih motenj. Ti vzorci so trajni, v otrokovem
življenju prevladujejo in mu škodijo.
Vedenje, kot ga razumejo v kognitivno-vedenjski teoriji, je zelo širok pojem in vključuje
katerokoli delavnost, opravilo ali osebno reakcijo, torej »vse, kar organizem počne, vključno
z aktivnostjo in odzivnostjo na stimulacijo«
(Linehan 1993: 37). Vedenje je lahko odkrito,
vidno drugim, ali prikrito, vidno le samemu
sebi. Slednje se lahko dogaja znotraj telesa,
na primer krčenje notranjih mišic želodca, ali
zunaj telesa, ko je oseba sama.
Splošno mnenje strokovnjakov je, da je
vedenje spremenljivo in prilagodljivo ter da
razvojni procesi silijo otroka k spremembam,
s katerimi prispeva bodisi k reševanju bodisi k
pospeševanju svojih težav. »Normalen otrok«
večinoma uspešno rešuje svoje težave. Normalen otrok naj bi bil tisti, »ki deluje v skladu z
razvojnimi normami, upoštevajoč pričakovanja
glede spola, kdo, ki uveljavlja občutek lastne
identitete, primeren svoji starosti, in ki pristopa
k višjim oblikam obrambnih mehanizmov, značilnim za svojo starost« (Kernberg 2000: 16).
Danes marsikateri otrok in mladostnik kaže
simptome različnih osebnostnih motenj. Te dosežejo vrh pri 12-ih letih pri fantih in 13-ih letih
pri dekletih (op. cit.: 4). Motnje se odražajo
v povečanem številu samomorov, kriminala,
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š olske neuspešnosti, socialne disfunkcionalnosti in zlorabe dovoljenih in nedovoljenih
drog in alkohola.
DSM IV definira osebnostno motnjo
kot »trajen, močan in neprilagodljiv vzorec
izkušenj in vedenj, ki opazno odstopa od
pričakovanj posamezne kulture in vodi k posameznikovi stiski ali slabšanju« (American
Psychiatric Association 2000: 685).
Svetovna zdravstvena organizacija (ICD–10,
WHO) za osebnostno motnjo šteje »hudo motnjo
osebnostnega značaja in vedenjskih nagnjenj
posameznika« (Emmelkamp, Jan 2007: 3).
Kognitivna teorija trdi, da »se otrok uči
razlagati stvarnost skozi svoje zgodnje izkušnje
iz različnih okoliščin, še posebej v odnosu
do pomembnih drugih. Včasih te zgodnje
izkušnje vodijo otroka k sprejemanju vedenj
in prepričanj, ki se bodo pozneje pokazale kot
neustrezne« (op. cit.: 101).
Raziskave mladih opic, ki so bile brez povezave s svojimi starši, pomembno vplivajo na
razumevanje vedenja posameznika. Opice, ki
so bile prikrajšane socialnega kontakta že od
rojstva, so kazale znamenja hiperagresivnosti
in spolno neustreznega vedenja; svoje mlade
so znale celo ubiti. Kljub temu niso izgubile
sposobnosti za učenje. Te raziskave so pokazale, da »so družbene izkušnje nujne za pravilno
reprogramiranje osebnih vzorcev« (Benjamin
2003: 67).
Velika švedska epidemiološka študija
mladostnikov z antisocialnimi motnjami, ki
so bili pogojno kaznovani, je pokazala, da jih
je 85 % umrlo nenadne, nasilne smrti zaradi
prometnih nesreč, samomorov, umorov ali
zlorab substanc (op. cit.: 53).
Norveška državna študija, opravljena leta
2001, je odkrila, da so skoraj vse osebnostne
motnje posameznika pogojene z zmanjšano
kakovostjo njegovega življenja (op. cit.: 55).
Osebnostne motnje so pogojene tudi z genetskim dejavnikom. Študije, opravljene med
posvojenci, so pokazale, da se agresivnost
pojavi pri otrocih, ki so bili takoj ob rojstvu
ločeni od svojih rizičnih bioloških staršev in
vzgajani pri »normalnih« adaptivnih starših
(op. cit.: 76).

Nevrobiologi so ugotovili, da različne
oblike trpinčenja otrok v času odraščanja pripomorejo k adaptaciji posameznih možganskih
struktur in hkrati prispevajo k povečanju ravni
nevrotransmiterjev, ki se ohranja tudi v obdobju odraslosti (op. cit.: 83).
Teorija povezanosti poudarja, da je osnovna
človekova lastnost njegova nagnjenost k vzpostavitvi močnih vezi z njemu pomembnimi
osebami. S tem oseba sebi zagotavlja varnost.
Otrok oblikuje delovne modele medsebojnih
odnosov predvsem v odnosu do staršev in drugih njemu pomembnih oseb, kar mu zagotavlja
pripravljenost na spopade z različnimi izzivi
v prihodnosti.
Ta povezanost je lahko ogrožena kadar koli
v življenju – v obdobjih stresa, frustracije, jeze,
izgube, ločitve ali travme.
Slaba povezanost otroka s staršem le »potencira izražanje genetskih danosti na razvoj
osebnostnih motenj« (op. cit.: 97).
Razvojno-učna in na ljubezni utemeljena
teorija (DLL) je posebna vrsta teorije povezanosti. »Normalne osebe posnemajo vzorce,
ki okrepijo občutek varnosti in samostojnosti.
Osebe s patologijo pa posnemajo vzorce,
ki tega ne zagotavljajo,« zatrjuje Benjamin
(2003: 68).
Kot svoj prispevek k razumevanju vedenja
otrok in preprečevanju nasilja sem na podlagi
znanj, ki sem jih pridobil med izobraževanjem
s področja izkustvene družinske terapije in z
uporabo modela »strukturna analiza socialnega
vedenja« razvil modele posameznih profilov
staršev in otrok, ki niso »tipologije« ali »kategorije«, v katere je mogoče preslikati starša
ali otroka. Imam jih le za fenomenološke opise
različnih vedenjskih vzorcev, ki se lahko pojavijo v življenju starša ali otroka kot posledica
različnih življenjskih izkušenj, pridobljenih v
različnih življenjskih okoljih.
Za potrebe modela SASV razumemo osebnostno motnjo bolj ohlapno kot »neustrezno
vedenje«, ki se lahko razvije že v otroštvu ali
mladosti in prispeva k stiski otroka, odraslega in
njunega okolja. To vedenje obsega razdraženost,
spreminjanje razpoloženja, užaljenost, zaskrbljenost, okrutnost, lenobo ... Pomembno
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delu, emancipacija, ločevanje ali samoemancipacija pa na zgornjem delu osi.
Z medsebojnim kombiniranjem različnih
dimenzij dobimo različne oblike socialnega
vedenja, ki sestavljajo model SASV in ki jih
avtorica metaforično primerja s solmizacijskimi znaki v glasbi – do, re, mi, fa, so, la, ti, do.
Z njimi lahko sestavimo pesem za vsakogar.
Model SASV poudarja, da je za razumevanje
vedenja otroka ključnega pomena njegova
povezanost s pomembnimi drugimi v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (Benjamin
2003: 37).
Model je uporaben pri svetovanju, v družinski terapiji, v vrtcih, šolah, na CSD–jih in
navsezadnje v družinah samih za osebnostno
rast in vzgojo otrok.

Starši, ki zavračajo
Pravilo: »Sprejmi dejstvo, da si pokvarjen.«
Otroku ne dovolijo, da bi pozabil svoje napake, saj ga nanje nenehno opozarjajo. Kritika
je osnovno orodje za ohranjanje popolnega
nadzora nad otrokom. Otroka obvladujejo
tako, da ga obravnavajo kot nesposobnega tudi
takrat, ko je to daleč od stvarnosti. Verbalno
napadajo otrokovo zunanjost, inteligentnost
ali sposobnosti. Z ničimer niso zadovoljni.
Pogosto delajo slabšalne primerjave z drugimi
otroki, da bi prizadeti otrok začutil, da se za
njihovo naklonjenost ni dovolj potrudil. Nenehno spreminjajo družinska pravila in merila.
Otrok nikoli ne ve, kaj lahko pričakuje od njih.
Otroku vcepijo jasno sporočilo: nisi zaželen!

Prestrašeni otroci
Pravilo: »Jaz sem vaš mali tepček.«
Imajo občutek, da so svojevrstno družinsko
odlagališče krivde. Pripravljeni so narediti
vse, da jih starši ne bi zavrnili ali da bi jih
pohvalili. Negativno primerjanje z brati ali
sestrami, ki ga izvajajo starši, povzroča ogorčenje in ljubosumnost, zaradi česar se še bolj
samoobtožujejo. Muči jih sram in sovraštvo
do sebe, kar podkrepijo s samokaznovanjem in
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vlogo pri razvoju tovrstnih vedenj igra družbeno okolje (družina, vrtec, šola), ki vpliva na
krepitev negativnih vzorcev vedenja ali pa jih
odpravlja. Model SASV predpostavlja, da je
vedenje osebe povezano z njenim medosebnim
in notranjim vzorcem socialnega obnašanja, ki
ga zna ustrezno usposobljen strokovnjak jasno
prepoznati. Model navaja vedenja, ki so med
seboj povezana, dejavnike, ki povzročajo pozitivno vedenjsko spremembo, in povezavo med
družbenim okoljem in konceptom človekove
samopodobe. Na ta način strokovnjak-analitik
oblikuje (interpretira) veliko bolj jasne in razumljive vzporednice med uporabnikovimi preteklimi in sedanjimi razmerji. Model omogoča
univerzalno uporabo analize posameznikovega
socialnega vedenja ne glede na to, ali se slednje
nanaša na pretekle, sedanje ali prihodnje razmere. Uporabnikove osnovne položaje, želje
in strahove lahko predstavimo vzporedno z
njegovimi težavami in potrebnimi oz. želenimi
posegi.
Model SASV ima tri razsežnosti:
1. »Osredotočenost«
a) Osredotočenost na drugega je primarna naloga
starša v odnosu do otroka in se zato imenuje
»starševska pozicija«. Zanjo je značilen širok
razpon vedenj (od prijateljskega poslušanja do
nadzorovanja).
b) Osredotočenost nase je neprehodno stanje,
značilno za otroke, zaradi česar se imenuje
»otroška pozicija«. Zdrava odrasla oseba
kaže povprečno polovico »starševskega« in
polovico »otroškega« vedenja.
c) ponotranjena osredotočenost obrača usmerjenost navznoter.
2. Horizontalna razsežnost modela se imenuje
zveza (affiliation). Sovražne povezave se pojavljajo na levi strani modela, ljubeče na desni.
Maksimalna sovražnost je napad, umik ali
samopoškodba, odvisno od osredotočenosti;
maksimalna ljubezen pa ljubezen, povrnjena
ljubezen ali samoljubezen, spet odvisno od
osredotočenosti.
3. Vertikalna razsežnost modela je »medsebojna
odvisnost« (interdependence) in ima različna
imena, odvisno od vrste osredotočenosti: nadzor, podrejenost ali samokontrola na spodnjem

298
P oročilo — S tr uk tur n a a n a l i za soc i a l n e ga ve d enja

p restopniškim vedenjem ali tako, da se zakopljejo v učenje. So preveč občutljivi za vse, kar
jim kdo reče, in mislijo, da se prikrito norčuje
iz njih. Skozi življenje gredo v pričakovanju,
da bodo vedno prizadeti in ponižani.

Samovoljni starši
Pravilo: »Tukaj ni demokracije.«
Kar naprej so jezni in imajo občutek, da jih
otrok izkorišča in premalo spoštuje. Vse mora
biti popolno, vsaka stvar na svojem mestu.
Mnenje otroka nima vrednosti, njegove želje in
potrebe so nepomembne. V otrokovem uporništvu ali osebnih razlikah vidijo napad nase.
Pogosto delijo nasvete, pri katerih uporabljajo
besede »moraš« in »boš«. Otroke obmetavajo
z neusmiljenim sramotenjem, obtoževanjem,
zmerjanjem in psovkami. Včasih podkrepijo
besede z udarci. Nasilje pogosto opravičujejo z
nujnostjo takih vzgojnih prijemov in z navajanjem na red. Njihova priljubljena fraza je: »To
je v tvojo korist.«

Frustrirani otroci
Pravilo: »Vsakič, ko mi solijo pamet, kako
naj živim, ponorim.«
Podobni so parnemu kotlu, saj v sebi zadržujejo jezo, ki nenehno vre. Starševski napad,
za katerega nikoli zanesljivo ne vedo, kaj ga
bo izzvalo, jih zaradi silovitosti in nepričakovanosti zmede. Vse, s čimer se poskušajo
braniti, starše še bolj razjezi. Zato še siloviteje
kričijo in ponižujejo otroke. Nad čustvi, ki
preplavljajo take otroke, nimajo nobene moči.
Včasih njihova potlačena jeza izbruhne v obliki
nasilnega vedenja. Ker se bojijo, da bi staršem
kaj storili, morajo iz hiše. Ob vsaki priložnosti
izbruhnejo in dovolijo, da jih jeza spremeni v
napeto, razočarano in bojevito osebo.

Skrbni starši
Pravilo: »Rad te imam.«
Radi imajo otroka in podpirajo vsako
priložnost, ki bi mu lahko izboljšali položaj.

Dopuščajo otrokovo rastočo individualnost,
osebno odgovornost in samostojnost in jo
spodbujajo. Otroka opogumljajo k razvijanju
občutkov lastne vrednosti in samospoštovanja.
V čustvenih vihrah mladostništva ga ljubeče
bodrijo in mu vlivajo samozavest. Prepričani
so, da ima otrok pravico do svojega mnenja,
da ga ne smejo namerno prizadeti in da mora
otrok imeti priložnost, da se uči na svojih
napakah. V občasnem uporništvu svojega
otroka vidijo le normalno stopnjo čustvenega
razvoja. Ne hrepenijo po popolnem nadzoru
nad odraslim otrokom.

Harmonični otroci
Pravilo: »Vem, da vam veliko pomeni čas, ki
ga preživim z vami, toda zdaj ustvarjam svoje
lastno življenje.«
Starši jim ponudijo trdno podlago za osebnostni razvoj in poznejšo samostojnost. Čeprav so
nekatera njihova prepričanja enaka prepričanju
staršev in starši odobravajo njihovo vedenje,
vedno odločijo sami. Z jasnim izražanjem svojih
stališč opredelijo, kaj mislijo in verjamejo, kaj
je zanje pomembno, kaj so pripravljeni storiti in
česa ne. Ob sporu ostajajo mirni in ne dovolijo,
da bi jih pognali v beg. S tem zadržijo moč.
Imajo popoln nadzor nad svojim vsakdanjim
življenjem in so se pripravljeni soočiti s posledicami svojega vedenja. Vedno najdejo ravnovesje
med skrbjo zase in skrbjo za druge.

Odmaknjeni starši
Pravilo: »Ne računaj name.«
Življenjske pritiske obvladujejo tako, da se
umaknejo. Energijo usmerjajo v lastno preživetje in otroku pošiljajo sporočilo, da je zanje
nepomemben. Nekateri dajejo delu preveliki
pomen, zaradi česar je stik z otrokom čedalje manjši ali ga sploh ni. Otroku postanejo
čustveno nedosegljivi. Na njegove klice se
ne odzivajo, saj jih ne slišijo ali zanje nimajo
časa. S tem prizadenejo otrokov občutek vrednosti in zaželenosti. Škode otroku pogosto ne
delajo namerno, vendar namen ni pomemben.
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Trmasti otroci
Pravilo: »Moje zadovoljstvo je odvisno od
vašega odobravanja.«
Odhod ali odmik starša jim zbuja zelo boleče občutke prikrajšanosti in praznine. Kljub
jasnim dokazom, da starš ne želi biti več del
njihovega življenja, ne opuščajo sanj, da bodo
povrnili njegovo ljubezen. Občasno doživijo
huda razočaranja, na katera se odzivajo z
jeznimi izpadi doma in v šoli ali z begom v
svet omame. Silovitost njihovega čustvenega
odziva je pretirana in ni v skladu z dogodki,
ki so ga izzvali. Sami s sabo so zadovoljni le,
če jih nihče ne kritizira in če se vsi strinjajo z
njimi. Za doseganje svojih ciljev so se naučili
učinkovito uporabljati kujanje in zbadanje.

Posesivni starši
Pravilo: »Ne smeš me zapustiti.«
Reševanje otrokovih težav in bolečin je
najpomembnejša stvar v njihovem življenju.
Na vse načine ga učijo in prepričujejo, naj
dela tako, kot želijo oni, saj je le to dobro
zanj. Živijo za srečo svojega otroka in mu
nenehno dopovedujejo, kako naj živi. Otroka
nenehno ščitijo pred morebitnimi posledicami
njegovega lastnega vedenja. Svojim željam in
počutjem ne posvečajo nobene pozornosti,
saj brez otroka tudi sami ne obstajajo. V njihovem življenju je nenehno bitka za otrokovo
ljubezen. Zdrava ločitev otroka od staršev je
odložena za več let ali za vedno. Če se otrok
upre, se sprašujejo, kaj je narobe s tem, da
svojemu otroku nenehno pomagajo.

Otroci, ki se podrejajo
Pravilo: »V lastnem življenju sem samo
stranski igralec.«
Zaradi pretiranega nadzora zaskrbljenih
in prestrašenih staršev so pogosto tudi sami

zaskrbljeni in prestrašeni. Starši manipulirajo
z njimi, posegajo v njihovo življenje in ga
pogosto vodijo. Ko otroci poskušajo staršem
dopovedati, kako jih ovirajo, jih hitro preplavijo občutki krivde, saj so starši tako ljubeči
in skrbni. Ker jih starši ne spodbujajo, da bi
tvegali neuspeh, se pogosto čutijo nemočne
in nesposobne. Ne znajo se upreti ljudem, niti
tistim ne, za katere jim ni veliko mar. Pogosto
tičijo v samopomilovanju in čakajo, da jim
bodo drugi uredili življenje.

Starši, ki zanemarjajo
Pravilo: »Nikomur ne povej resnice.«
V takih družinah prevladuje čustvena osamljenost, odtujenost in pomanjkanje spoštovanja. Otrok za starše ni blagoslov, ampak nadloga. Vedno imajo izgovor, češ da so utrujeni
ali da zdaj nimajo časa. Denar uporabljajo kot
nagrado in kazen, brez pravil in nedosledno.
Včasih so zelo velikodušni, ob drugi priložnosti pa otroka ponižujejo. V svojem vedenju
niti dva dni zapored niso enaki. Pri njih otrok
nikoli zanesljivo ne ve, kaj je zagrešil in kaj
bo izzvalo izbruh jeze. Nasilje doživljajo kot
sredstvo za reševanje vsakovrstnih težav.

Skrivnostni otroci
Pravilo: »Nikomur ne dovolim, da bi se mi
približa.«
Delajo se, da je vse v redu, čeprav ni, saj so
laži, opravičila in skrivnosti v njihovi družini
nekaj vsakdanjega. Ker od ljudi pričakujejo
najslabše, se obdajo s čustvenim oklepom,
ki nikomur ne dovoli, da bi se jim približal.
Iz strahu, da ne bi razkrinkali svoje družine,
se pogosto izmikajo prijateljstvu z vrstniki in
postajajo čedalje bolj osamljeni. Zaradi težav,
ki jih povzročajo s svojimi odhodi od doma,
utapljanjem v pijači in laganjem, se počutijo
obupno slabo. Pogosto so nevidni, da se zavarujejo predvsem pred očetovo nasilnostjo.
Pri njih vedno znova opažamo ljubosumnost,
posesivnost in nezaupljivost.
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Odgovorni so za tisto, kar so storili, in za tiso,
česar niso storili. Otrok jih obupno pogreša
in potrebuje.
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Zaščitniški starši
Pravilo: »Lahko se zaneseš name.«
Otrokovemu vedenju postavljajo meje, dovolijo mu, da dela napake, in ga navajajo na
red brez telesne ali čustvene zlorabe. Nikoli ne
napadajo njegovega osebnega dostojanstva in
samozavesti. Otroku med odraščanjem nalagajo določene odgovornosti in naloge, vendar
nikoli ne na račun otroštva. Skrbijo za njegove
potrebe in ga varujejo pred poškodbami. Pri
vzgoji pogosto uporabljajo pozitivno naravnan
humor in otroku vcepljajo veljavna etična in
moralna načela. Dajo mu trdno podlago za
osebnostni razvoj in poznejšo samostojnost.
Ne bojijo se poiskati zunanje pomoči, kadar
jo potrebujejo.

Iznajdljivi otroci
Pravilo: »Izbiranje je pot obvladovanja
okoliščin.«
Pristna ljubezen njihovih staršev jim ustvarja občutek topline, zadovoljstva, varnosti in
notranjega miru. Njihove čustvene potrebe so
zadovoljene, njihove pravice spoštovane. V
razmerju do ljudi so dostopni in iskreni, saj
v takih razmerjih vidijo veliko možnosti za
osebnostno rast. Misli in čustva drugih ljudi jih
ne pahnejo v brezno dvomov. Odločajo se na
podlagi svojih potreb in želja in na podlagi želja in potreb drugih. Ne pustijo se teptati, kadar
pa to doživijo, znajo prenesti tesnobo in imajo
pod nadzorom svoje odzive. Jeze ne prenašajo
na druge, ampak proučijo njen izvir.

Starši, ki občudujejo
Pravilo: »Ti boš vedno moja mala punčka.«
Imajo nestvarna pričakovanja, da bo njihov otrok popoln. Da bo njihov bog. Otroku
vsiljujejo nedosegljive cilje. Ne da bi o tem
posebej govorili, otroka prepričujejo, da so
pomembna samo njihova čustva in da otrok
obstaja samo zato, da bi jim delal veselje.
Otrok mora sprejeti življenje, ki ustreza njihovim pogledom. S tem namenom mu postavljajo merila, ga presojajo in mu prizadevajo

bolečino. Otrokovih misli, čustev in potreb
ne spodbujajo, temveč mu ponujajo popolno
čustveno zapuščenost. S svojim vedenjem dajejo otroku vedeti, da imajo sami vse pravice
in posebne prednosti tudi takrat, ko je otrok
že odrasel.

Brezčutni otroci
Pravilo: »Čim hitreje tečem, tem dlje starši
postavijo cilj.«
Svojim željam in počutju ne posvečajo
nobene pozornosti, saj se niso naučili vrednotiti sebe s svojimi lastnimi čustvi. Njihovo
samospoštovanje je odvisno od zunanjih časti
in ocen, ne od notranje samozavesti. So brez
ciljev ali usmeritve v življenju. To je polno
neuspehov, ker nimajo pravega odnosa do
uspeha. Strah, da naloge ne bodo mogli opraviti brezhibno, jim nazadnje prepreči, da bi sploh
kaj storili. Privlačijo jih čustveno nedosegljive osebe, s katerimi lahko ustvarjajo iluzijo
odnosa, ne da bi se izpostavljali grozi, ki jo
čutijo pred pristno bližino. Namesto ljubezni,
ki jo tako obupno iščejo pri starših, so deležni
njihovih pričakovanj.

Starši, ki razvajajo
Pravilo: »Otroka bom vedno rešil, ne glede
na to, kaj naredi.«
Otroku postavljajo omejitve in določajo
meje, vendar se bojijo, da bi zaradi svoje
strogosti izgubili njegovo naklonjenost in ljubezen. Ker si želijo zadržati ljubezen otroka, jo
kupujejo z najrazličnejšimi dobrinami in privilegiji. Ko otroka zaradi prekrška kaznujejo, se
poskušajo odkupiti z darili in nagradami, tudi
z denarjem. Čeprav jih otrok spravlja v težave
in jim uničuje življenje, mu na koncu dovolijo,
da počne, kar hoče. Pogosto pridobijo otroka
za svojega zaveznika proti drugemu staršu. Na
otroka pritiskajo, naj se odloči, na čigavi strani bo. Tako otrok kmalu postane odlagališče
njihovih čustev.
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Pravilo: »Glavna beseda pripada meni.«
Starše prepričajo, naj jim pustijo, da počnejo
vse, kar sami želijo. Imajo občutek, da vse, kar
jih obdaja, pripada njim in da imajo do vsega
pravico. Za najmanjši uspeh pričakujejo pretirano nagrado in splošno občudovanje. Tudi
morebitno kazen, ki so je deležni v družini,
doživljajo kot napoved privilegija, saj se bodo
starši zaradi občutka »slabe vesti« poskušali
odkupiti. Od staršev pričakujejo, da jih bodo
vselej rešili, zaradi česar jim ni treba spoštovati
omejitev ne v šoli ne v družbi. Z nepopustljivim in bojevitim vedenjem odganjajo ljudi od
sebe. Krivdo za svoje ravnanje zmeraj prevalijo
na druge.

staršev, se čutijo nebogljene in premagane. So
perfekcionisti in se pogosto samoobtožujejo,
saj jim starši dajejo občutek, da je narobe vse,
kar naredijo. Namerno ovirajo svoj uspeh.
Ko dosežejo manj, kot bi lahko, si zagotovijo
duševni mir. Pred čustvi se branijo tako, da se
pri nesoglasjih samodejno vdajajo in popustijo
željam staršev. Slepo upoštevanje pravil jih
pripelje do samoomejevalnega vedenja. Čutijo,
da so drugi otroci nesproščeni, ko so z njimi,
zato znanstva težko spreminjajo v prijateljstva.
Z osamljenostjo se spoprijemajo tako, da jo
zanikajo.
Radovan Radetič

radovanfirst@gmail.com

Oblastni starši

Viri

Pravilo: »Nikoli ne boš boljši od mene.«
Manipulirajo z otrokom, posegajo v njegovo
življenje in ga nenehno nadzirajo, redko pa
zmerjajo ali preklinjajo. Vedno ga primerjajo
s seboj. Otrokove koristi zanje niso pomembne,
če jih ne določijo oni sami. Čim uspešnejši so
otroci, tem večji je nadzor. Odraslega otroka
zapletejo v navzkrižni ogenj dveh zvestob. V
otrokovem partnerju vidijo tekmeca za otrokovo vdanost, kar pripelje do spopadov med
njimi in partnerjem, ki ge ne želijo sprejeti ali
pa se delajo, da ne obstaja. Včasih tudi odkrito
povzročajo sitnosti in se spravijo na novo zvezo
s kritiko in sarkazmom.
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Nevidni otroci
Pravilo: »Včasih sem zelo, zelo osamljen.«
Zaradi prepričanja, da ne morejo uveljaviti
svojega mnenja, ker je ves nadzor v rokah
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Uporniški otroci

poročilo

PRAVICA DO
STROKOVNE OBRAVANAVE
V KRIZNEM CENTRU ZA
MLADE

Uvod
Otrokom in mladostnikom država posveča
posebno skrb in ta naj bi bila zadostna. Skrb
je razdeljena med različna ministrstva. Tako
ministrstvo za šolstvo pokriva vzgojne zavode
in stanovanjske skupine, ki delujejo v okviru
vzgojnih zavodov, in zavode za otroke s posebnimi potrebami, ministrstvo za zdravstvo
pokriva pedopsihiatrični oddelek in center za
mentalno zdravje, v okviru ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve pa med drugim
delujejo tudi krizni centri za mlade.
Večina javnih ustanov je usmerjena v obravnavanje mladine kot problema, na mlade se
hkrati veže cela vrsta neželenih pojavov, kot so
droge, razgrajaštvo, beg od doma. Prvi krizni
center za mlade je bil ustanovljen tudi zato, da
bi dekriminalizirali beg od doma (Leskošek,
Stojanović 1997).
Pri nas je bil prvi krizni center ustanovljen
leta 1995. Krizni center za mlade lahko mogoče vleče analogijo s stanovanjskimi skupinami,
ki so v Sloveniji že dodobra uveljavljena oblika
pomoči pri odraščanju mladih s problemi. Prva
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stanovanjska skupina je bila ustanovljena leta
1984 v okviru vzgojnega zavoda Logatec, in
sicer pod Gradom, v neposredni bližini takratne višje šole za socialne delavce.
Podatki o mladinski problematiki v Sloveniji kažejo, da je problematika socialnega
varstva v delu, kjer se dotika mladoletnikov,
zelo zapletena. Čeprav je ustanovljenih sedem
regijskih kriznih centrov za mlade in krizni
center za otroke, pa za njihovo delovanje še
vedno ni podrobno izdelane zakonske osnove
in primernega izobraževanja kadrov.
Kljub temu KCM deluje že trinajsto leto.
Namenjen je mladim od 6. do 18. leta starosti,
vanj stopajo prostovoljno in prostovoljno tudi
bivajo, če želijo. Ob prihodu morajo podpisati
izjavo, da so se za bivanje v KCM odločili po
lastni volji in da se bodo držali pravil. Pravil je
malo. Pomoč zaposlenih v KCM temelji tudi na
pravicah mladih, ne samo staršev in institucij.
Mladi morajo imeti dostop do ustreznih informacij o možnostih za reševanje stisk kot tudi
možnosti in pravico, da se samostojno odločajo
in so aktivni pri reševanju svojih težav.
KCM deluje v majhni stanovanjski hiši v mirni stanovanjski soseski. Razgovori s starši in z
otroki ter mladostniki se opravljajo v dnevni sobi
ali v pisarni, ki je podobna dnevnemu bivalnemu
prostoru. Veliko pogovorov z otroki se opravi
na neformalen način med njihovim aktivnim
preživljanjem prostega časa, med družabnimi
igrami, nakupovanjem, na sprehodih.
V KCM so štiri sobe, kjer bivajo mladostniki, dve enoposteljni in dve triposteljne. Sobe
so različno urejene, ne prevladuje uniformnost
prostorov. Mladi lahko na stene lepijo posterje,
ni pa dovoljeno pisanje po stenah in uničevanje
pohištva (vendar se temu ne da izogniti). Sobe
so enotno mladinsko opremljene. Tudi posteljnina je pisana, vsak si lahko izbere tisto, ki mu
je najbolj všeč. Hiša na prvi pogled ne deluje
kot institucija, prav tako ne prostori. Veliko
mladih in tudi staršev je prijetno presenečenih,
ko si ogledajo stanovanjske prostore, njihove
predstave so drugačne, predstavljajo si sobe z
veliko posteljami ipd.
Mladi lahko bivajo v KCM 21 dni in zatočišče je na voljo uporabnikom 24 ur na
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dan. Dejavnosti čez dan so svetovanje, delo
v skupinah, pomoč pri šolanju in pripravi na
zaposlitev, urejanje stikov s starši in razgovori z
mladostnikom in njegovo matično ali nadomestno družino. Otroci in mladostniki pa aktivno
sodelujejo pri reševanju svojega problema in
hišnih opravilih.
Ker KCM deluje 24 ur, je zagotovljeno
nočno dežurstvo za sprejem in nastanitev
novih mladostnikov, ki potrebujejo pomoč. V
KCM pride veliko prostovoljcev, ki se družijo
s stanovalci, preživljajo z njimi prosti čas, po
potrebi jim tudi pomagajo pri učenju, tako da
je včasih hiša kar premajhna. Posebno pozimi,
ker nimamo prostora, ki bi bil namenjen samo
igranju in zabavi.

Problem je povezan z mladimi, ki zaenkrat
niso motivirani za spremembe vedenja, navad,
življenja in dobesedno živijo na cesti. KCM
sprejema mlade, ki so pripravljeni sodelovati
pri spreminjanju svojega življenja. Od njih
pričakujemo, da hodijo v šolo ali delajo ali si
iščejo zaposlitev. Vendar pa se v zadnjih dveh
letih pojavlja vse več mladih, ki v svojem življenjskem stilu ne želijo spreminjati ničesar,
čeprav so v konfliktu s starši, profesorji in okolico. Životarijo iz dneva v dan in nočejo ničesar

početi. Vendar to ne more trajati v nedogled,
saj si vsak človek enkrat zaželi spremembe in
urejeno obliko bivanja.
Tabela 1 kaže število bivajočih otrok v
ljubljanskem KCM v letih 1999 do 2001. Zanimalo nas je, koliko otrok in mladostnikov je
bivalo v KCM in kakšna je njihova starostna
struktura.
Tabela 2 pokaže, kam so šli otroci in mladostniki po bivanju v KCM v letih 1999 do
2001. Največ se jih je vrnilo domov, kar je tudi
tendenca delovanja KCM, na drugem mestu
pa je odhod v druge institucije oziroma oblike
bivanja izven matične družine. V zadnjih treh
letih je prišlo na področju dela z mladimi v
KCM do velikih sprememb, saj se pojavlja
vse več otrok in mladostnikov, ki ne sprejmejo
nobene oblike pomoči v kriznem centru. Te
spremembe so povezane predvsem z družbeno
preobrazbo in velikimi premiki na področju razvoja in zadovoljevanja potreb mladih (Nastran
Ule 1996). Pojavljajo se novi programi, ki na
področje mladinskih aktivnosti vnašajo nove
metode in ponujajo široko paleto možnosti in
oblik pomoči za ustrezno in učinkovito reševanje mladostniških stisk in težav.
Zaskrbljujoč je podatek, povezan z mladimi,
ki so šli neznano kam oziroma so pobegnili.
Iz tabele je razvidno, da je število teh mladih
razmeroma veliko. Zaradi tega podatka sva

Tabela 1

Tabela 2

Opredelitev problema

Število otrok in mladostnikov

Leto

Starost

1999

2000

2001

7

1

0

0

Domov
K sorodnikom

Kam so šli iz KCM

1999

2000

2001

50

41

39

6

4

9

8

3

0

2

9

0

1

0

K prijateljem

0

1

0

10

1

1

1

V zasebno sobo, stanovanje

2

1

3

11
12
13
14
15
16
17
18
SKUPAJ

1
1
9
13
17
24
21
4
95

2
3
3
15
14
26
24
2
91

1
3
8
17
12
39
16
2
101

V rejništvo
V dijaški dom
V varno hišo
V mladinski dom MB
V stanovanjsko skupino
V vzgojni zavod
V čepovanski projekt
V druge institucije
Beg, neznano, cesta

1
2
0
3
6
7
2
9
7

6
4
1
7
5
2
0
3
16

0
6
2
12
7
3
0
3
17

305

Pregled raziskave v KCM
Da bi ugotovili, kakšne so trenutne in bodoče
potrebe mladih in preverili, kakšna je dejansko
njihova motivacija za reševanje stisk in težav,
smo opravili raziskavo v treh kriznih centrih za
mlade – v Ljubljani, Celju in Mariboru.
Cilja raziskave sta bila ugotoviti trenutne in
bodoče potrebe mladih, ki bivajo v KCM, in kakšna je njihova motivacija za reševanje stisk.
Naloge raziskave pa so bile zbrati podatke z
anketnim vprašalnikom, računalniško obdelati
podatke in analizirati dobljene rezultate.

Vzorec merjencev,
metode in instrumenti
Osnovno populacijo raziskovanja sestavljajo
otroci in mladostniki, ki so bivali v KCM.
Vzorec anketiranih je zajemal 56 deklet in
31 fantov, ki so bivali v KCM vsaj teden dni.
Starost anketiranih je bila med 13 in 16 let,
povprečna starost bivajočih je bila 15,24 leta.
Raziskava je potekala v letu 2002/2003.
Vprašalnik je bil sestavljen iz petih sklopov
– splošni podatki, dom in družina, obravnava
mladih v KCM, pripravljenost za reševanje
težav in bivanje v KCM, prosti čas. Pri splošnih podatkih smo spraševali po spolu, starosti
in učnem uspehu. V rubriki dom in družina
nas je zanimalo, iz kakšnih družin prihajajo,
spraševali smo jih po strukturi družine, številu
družinskih članov, izobrazbi in zaposlenosti
staršev in bivalnem okolju, iz katerega prihajajo. Pri obravnavi v KCM smo spraševali
mladostnike, zakaj so prišli, kdo jih je napotil,
kaj jim je najbolj pomagalo in kako ocenjujejo
strokovne delavce. V zadnjem sklopu nas je
zanimalo, kako se mladostniki počutijo v KCM
in kako preživljajo svoj prosti čas.
Podatke smo zbrali z anketo in jih vnesli v
Excel, kjer smo naredili osnovne izračune in
transformacijo podatkov. Statistično analizo
smo naredili v SPSS.

Za atributivne podatke smo prešteli frekvence, izračunali teoretične frekvence in testirali
verjetnost povezav s koeficientom kontingence, ki je izveden iz Hi–kvadrata.
Podatke številčnega tipa smo analizirali z
izračunom aritmetične sredine in standardne
deviacije, koeficientom asimetrije in koničavosti in standardne napake. Razlike smo testirali
s pomočjo analize variance.

Rezultati
Raziskava je pokazala, da so uporabniki
KCM zlasti otroci in mladostniki, ki se zaradi
nasilja (psihičnega, fizičnega, spolnega) in nevzdržnih razmer doma znajdejo v hudi osebni
stiski in se želijo umakniti iz konfliktnega okolja. V center se zatekajo bolj dekleta kot fantje.
Fantje poskušajo reševati težave doma, s starši
in prijatelji. Večina otrok in mladostnikov svoje
težave najbolj zaupa prijateljem. Povprečna
starost najstnikov je 15 let. Dekleta se bolje
učijo kot fantje. Če pogledamo učni uspeh na
splošno, lahko rečemo, da je slab, saj ima večina zadosten uspeh. Pri dekletih je prevladoval
dober učni uspeh, pri fantih zadosten in nezadosten. Starši so v večini zaposleni in slabo
izobraženi, pri materah prevladuje osnovna, pri
očetih poklicna izobrazba. Rezultati v nadaljevanju pa so pokazali, da je več mater s srednjo,
višjo in visoko izobrazbo. Brezposelnost med
starši ni velika, saj so v večini zaposlene tako
matere kot očetje. Pri očetih smo opazili večji
odstotek brezposelnosti.
Mladi pretežno odraščajo v dopolnjenih
družinah (5– ali 6–članskih), v katerih so
poleg matere ali očeta še novi partner ali partnerka s svojimi ali skupnimi otroki. Nekaj
manj otrok izhaja iz popolne in enoroditeljske
družine, sledita pa ji posvojiteljska in rejniška
družina. Bivalno okolje, iz katerega izhajajo,
je mesto.
Največ otrok in mladostnikov so v KCM
napotili centri za socialno delo, starši in policija. Veliko otrok se je v center zateklo tudi
samoiniciativno, kar je tudi namen in tendenca
delovanja KCM.
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sklepala, da je število mladih, ki niso zainteresirani za reševanje težav, veliko.
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Pri proučevanju obravnave otrok in mladostnikov smo ugotovili, da so mladi, ki pridejo
v KCM, motivirani za reševanje svojih težav.
Vendar niso vsi kritični do svojega vedenja.
Skoraj polovica jih za svoje probleme krivi
druge in menijo, da le redko ali pa nikoli ne
prispevajo h konfliktni situaciji s starši ali
okolico. Pomembna ugotovitev raziskave je,
da nekateri najstniki v KCM razmišljajo o
samomoru in v tem vidijo edini izhod.
Od vseh oblik pomoči so bivajoči najbolj
sprejemali zatočišče in oskrbo, pogovor in svetovanje pa sta jima najbolj pomagala. Socialne
delavce so ocenili za prestroge, vendar dobre
po človeški plati. Večina otrok in mladostnikov bi po odpustu iz KCM izbrala bivanje v
ustanovi in se ne bi vrnila domov.
Mladostniki v KCM večinoma preživljajo
prosti čas pasivno, z gledanjem televizije
in poslušanjem glasbe. Vsi so bili enotnega
mnenja, da je premalo organiziranih aktivnosti,
pogrešali so več skupinskih iger, izlete, kolesarjenje, rolanje, namizni tenis in obiske kino
predstav (Pettauer 2003: 169).

Sklepi in predlogi
Vsekakor bi bilo spodbudno, da v praksi
zaživi načrtovanje skrbi (Brandon 1994: 5),
ki je bistvena povezava med službo in potencialnim uporabnikom. Če hočemo uresničiti
spremembe, moramo pokazati fleksibilne
načine odzivanja na številne in raznovrstne
probleme mladih. Kljub kritiki zavodske
obravnave in odporu do zavodov bi večina
otrok in mladostnikov po odpustu iz KCM
izbrala prav bivanje v instituciji. Na tej podlagi
lahko sklepava, da obstaja velika potreba po zavodski oskrbi otrok in mladostnikov, slovenski
prostor pa tega ne zadovoljuje v celoti, saj je
vedno več mladostnikov, ki čakajo na bivanje
v ustanovi in niso sprejeti zaradi premajhnega
števila prostih mest v stanovanjskih skupinah
in zavodih.
Pomembna ugotovitev raziskave je, da so
otroci in mladostniki v KCM zvečine motivirani za reševanje svojih težav, vendar ne
smemo spregledati podatka, da je iz leta v leto

več tistih, ki niso pripravljeni sodelovati pri
reševanju svojih težav, kar je pogoj za bivanje
v vsaki ustanovi. Tudi ustanove, kot so zavodi,
mladinski domovi in stanovanjske skupine
(vključitev v šolski program ali zaposlitev je
celo nujni pogoj za sprejem v stanovanjsko
skupino), imajo na tem področju podoben
koncept delovanja, tako da za mladostnike
z omenjeno problematiko ni ustrezne institucije. Edino možnost za reševanje tovrstne
problematike vidiva v ustanovitvi ustanove, ki
bi mladim ponudila zatočišče za določen čas
in z minimalnimi pravili. V Berlinu že deluje
podobna ustanova – velikanski kontejner poleg
železniške postaje Zoo. V njem lahko prespijo
mladi do 20. leta, ne glede na to, ali so državljani ali ne, ne glede na to, ali kaj delajo ali
ne. Čez dan morajo zatočišče zapustiti, zvečer
se lahko vrnejo. Bivajo lahko do 30 dni, nato
pa ga morajo zapustiti in se lahko čez čas spet
vrnejo. Tam niso zaposleni strokovni delavci,
temveč posamezniki, ki so se na različnih tečajih socialnega dela usposobili za opravljanje
tega dela.
Ko smo raziskovali strukturo prostega časa,
smo ugotovili, da je to ena od najpomembnejših podpornih dejavnosti, ki se izvajajo v
KCM. Prosti čas ni izolirana, avtonomna, od
ostalih sfer našega življenja ločena dejavnost
(Poštrak 2007: 147). Mladi so bili enotnega
mnenja, da sta organizacija in izvajanje prostočasnih dejavnosti pomanjkljiva. Za bolj
učinkovito izvajanje aktivnosti predlagava
večjo vključitev prostovoljnih in zunanjih strokovnih sodelavcev. Pridobivanje sodelavcev
bi potekalo z dobro predstavitvijo v smislu
sodelovanja, ki naj bo usklajeno z osebnimi
motivi potencialnega prostovoljnega sodelavca. Prostovoljci opravljajo delo brezplačno zato
na tem področju ne vidimo porabe dodatnih
finančnih sredstev.
Mojca Pettauer

pettauer.mojca@siol.net
Nešo Stojanović

nenad_stojanovic@t–2.net
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Viri

poročilo

PSIHOSOCIALNA
POMOČ STARŠEM
ISTOSPOLNO USMERJENIH
MLADOSTNIKOV

Uvod
V družbi še vedno vlada veliko stereotipnih
predsodkov, povezanih z istospolno usmerjenostjo. Rekli bi celo lahko, da spet vladajo. Da
lahko posameznik z vsemi svojimi individualnimi lastnostmi in okoliščinami začne živeti in
se kljub svoji istospolni usmerjenosti optimalno
socializira in izkoristi vse svoje nadarjenosti in
potenciale, pa igrata pomembno vlogo iskrena
podpora in sprejemajoč odnos staršev.
Raziskave in izkušnje tistih, ki delamo na
področju istospolne usmerjenosti, kažejo, da
se istospolno usmerjeni, njihovi starši in sorodniki zaradi stigme, ki jo v družbi še vedno
ima istospolna usmerjenost, pogosto znajdejo
v stiskah. Raziskava Mirovnega inštituta
(Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, www.
mirovni-institut.si/glbt/) na reprezentativnem
vzorcu 443 gejev in lezbijk iz vse Slovenije
kaže, da se starši z mladimi v času odraščanja, osnovne in srednje šole ne pogovarjajo
o homoseksualnosti. Kar 53 % vprašanih
je odgovorilo, da se o tej temi s starši med
odraščanjem niso pogovarjali, 24 % pa zelo
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malo. Tudi v osnovni in srednji šoli ni veliko
boljše. 34 % vprašanih je na vprašanje, če so
pri pouku govorili o homoseksualnosti, odgovorilo z ne, 45 % pa z »da, a zelo malo«. In še
ti so v skoraj 20 % govorili o homoseksualnosti
slabšalno. Ista raziskava je še pokazala, da je
kar 20 % istospolno usmerjenih ob razkritju
svoje spolne usmerjenosti doživelo, da jih je
oseba, ki je bila deležna razkritja, popolnoma
zavrnila in prekinila stike.
Iz iste raziskave velja omeniti še te podatke: 53 % istospolno usmerjenih je bila med
odraščanjem žrtev nasilja, psihičnega 91 %,
fizičnega 24 % in spolnega 6 %.
Švedski raziskovalci so dokazali, da je
med samomorilci signifikantno več istospolno usmerjenih kot ostalih družbenih skupin.
Omenjena raziskava slovenskega Mirovnega
inštituta potrjuje, da so istospolno usmerjeni
pri nas ranljiva skupina, podvržena precejšnji
stigmatizaciji družbe. To vodi v osebne stiske
istospolno usmerjenega posameznika in njegovih najbližjih.
Legibitrina svetovalnica je nastala kot eden
od odgovorov na ideje in potrebe, ki so izšle iz
srečanj mladih, ki so se družili v organizirani
skupini Legebitra – skupina mladih za mlade,
ki deluje v Ljubljani in okolici. Namenjena je
mladim do 26. leta starosti, ki so ali mislijo, da
bi lahko bili istospolno usmerjeni. Čeprav je
bila svetovalnica v prvi vrsti namenjena mladostnikom, da jim ponudi varen prostor, kjer
se lahko mladostnik v pogovoru s svetovalcem
sooči s svojo spolno usmerjenostjo, smo se
po zgledu svetovalnic v tujini odločili, da se
obrnemo tudi na starše istospolno usmerjenih
mladostnikov. Kakor se istospolno usmerjeni
mladostnik srečuje z mnogimi vprašanji, problemi in predsodki, se tudi njegovi starši, čeprav
navadno ne gre za enake stiske, in drugi, ki jih
tema istospolne usmerjenosti zanima ali se jih
lotevajo, na primer študenti, ki pišejo naloge,
novinarji, svetovalni delavci na šolah ipd.
V drugi polovici 90-ih se je zgodil pomemben premik, ko se vprašanje homoseksualnosti posameznika razširi na njegovo
celotno socialno okolje, o čemer priča tudi
prej omenjena raziskava Mirovnega inštituta.
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Upoštevati začnejo njegovo socialno okolje,
osebno izbiro in odločitev in mu pomagati
pri iskanju rešitev in poti. Še v 80-ih je bila
slika drugačna; posameznika so v prvi vrsti
usmerjali k razkritju spolne usmerjenosti, brez
razmisleka o posledicah, ki jih lahko imajo to
dejanje na življenje posameznika.
O družini ali starših istospolno usmerjenih
mladih se do prve polovice 90-ih ni razmišljalo veliko, zgolj v kontekstu brezpogojnega
in takojšnjega sprejetja otrokove istospolne
usmerjenosti. Vzrokov za tak odnos je več, so
kompleksni in bi si zaslužili več obravnave, ne
le za razumevanje tistega časa, ampak zlasti
za delo naprej. Predvidimo lahko negativne
posledice, ki so (pogosto) sledile takemu načinu ravnanja. Ena vidnejših in bolj dramatičnih
je gotovo izključitev iz družine, ko družina ni
zmogla takoj in v skladu s pričakovanji člana
reagirati drugače. V tem se po eni strani zrcali
»nestrpnost« posameznika v pričakovanju takojšnjega in brezpogojnega sprejetja, po drugi strani
pa negativno presenečenje, nepripravljenost in
nemoč ob družini oziroma starših, ki so ravnali
na edini njim poznani način, tako da so (zavestno
ali nezavedno) sledili vzorcu izključitve.

Dialog s starši
Skupina Legebitra je naredila pomemben in
drzen korak, ko so se člani skupine odločili, da
na srečanje povabijo svoje starše. Spet je treba
spomniti, da je bila skupina organizirana po
modelu podobnih skupin iz tujine, ki imajo v
svojem programu jasno umeščeno in opredeljeno druženje, delavnice ali aktivnosti s starši;
na to srečanje so starše povabili tisti člani, ki
so doma že spregovorili o svoji spolni usmerjenosti. Taka srečanja so – po modelu – osnova
za vzpostavljanje skupine za pomoč staršev
staršem, podobno skupinam za samopomoč.
Odločili smo se, da je taka skupina naslednji
projekt oz. korak po vzpostavitvi svetovalnice.
Ob začetku delovanja svetovalnice je bila
javnosti predstavljena zloženka za starše
(avtor je podpisani). Z nekaj popravki jo povzemamo, ker se še vedno zdi pomembna in
aktualna. Verjetno gre za edino besedilo pri

nas, ki nagovori starše istospolno usmerjenih
mladostnikov in jih seznani z nekaj osnovnimi
dejstvi povezanih z istospolno usmerjenostjo.
Nekaj za starše!

Ste oče ali mati fanta, ki so mu všeč fantje?
Je vaša hčerka pred kratkim povedala, da se je
zaljubila v dekle? So vaši otroci met tistimi, ki
so jim všeč oboji, ali pa jim morda še ni čisto
jasno? Mislite, da bi radi o tem spregovorili,
pa si do sedaj niso upali?
Pričakovanja, sanje in resničnost

Pod vplivom družbenih in kulturnih norm,
lastnih želja in sanj naredijo starši življenjski
scenarij za svojega otroka, ki naj bi se odvijal
po teh korakih: zaljubljenost v prijetno osebo
drugega spola,poroka, vnuki, nekje vmes pa še
dobra služba ... A resničnost je lahko drugačna
in starše ter sorodnike kdaj nepripravljene preseneti spoznanje, daje njihov otrok gej ali lezbijka. Da si torej želi partnerskega, čustvenega
in spolnega razmerja z osebo istega spola.
Vsesplošno znano je, da otroci vedno presenetijo! Ne poročijo se z osebo, ki se staršem zdi
prava, ne odločijo se za poklic, ki jim bi ga želeli
starši, ne živijo tam in tako, kot bi se zdelo prav
staršem itd. Vendar družba bolje pripravi starše
na to, a se spopadejo s takimi in podobnimi okoliščinami, kakor na to, da bi se soočili z otrokovo
»netradicionalno« spolno usmerjenostjo.
Prve reakcije staršev ob spoznanju, da je njihov mladostnik ali mladostnica gej ali lezbijka,
so pogosto šok, jeza, zanikanje, občutek krivde
in občutek izgube. To so normalne posledice.
Vendar je treba vedeti: čeprav se morda zdi,
da ste izgubili otroka, ga niste! Otrok je ostal
ista oseba, kot je bil včeraj. Izgubljene so le
nekakšne sanje o otroku in predstava, da lahko
berete njegove misli.
Čustva, pogum, ljubezen

Razkritju navadno sledijo burne reakcije
staršev, ki nastanejo na podlagi prenagljenih
čustev. Za tako vedenje ne bi smelo biti ne
časa ne prostora. Če kdaj, potem vas vaš otrok
potrebuje zdaj! Važno je, da mu pokažete, da ga
imate radi, čeprav ste zmedeni in presenečeni,
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Vse življenje se učimo

Če naj starši svojemu mladostniku v tem
težkem življenjskem obdobju zares stojijo ob
strani, se morajo o spolni usmerjenosti dobro
poučiti. Pomoč bo gotovo najprej literatura.
Velja pa opozoriti, da te v slovenskem jeziku ni
veliko in da v starejši literaturi navadno mrgoli
čudnih, zdavnaj preživetih in že razveljavljenih
teorij, idej in zapisov. Segajte po novejših izdajah. Potem je tukaj internet, kjer se lahko hitro
prepričamo, da obstaja v Evropi razvejana mreža
skupin za samopomoč, med katerimi so številne
skupine staršev, katerih otroci so geji ali lezbijke.
Morda boste kot starši želeli podobno skupino
ustanoviti sami. V njej boste dobili najboljše informacije, saj se člani teh skupin, starši vrstnikov
vaših otrok, ukvarjajo z enakimi vprašanji kakor
vi. Informacije lahko zbirate tudi med prijatelji
ali znanci, kar vam lahko pomaga, da se otresete
prve zadrege, jeze in žalosti.
Zelo pomembni in podporni so navadno
vaši ostali otroci. Ti navadno vedo več kot
starši. Izkažejo se s svojim razumevanjem in
sprejemanjem. Tako so pogosto pomemben člen,
saj so ne le v pomoč, pač pa so s svojimi idejami,
izkušnjami in znanjem zelo kooperativni.

Istospolno usmerjeni
so iz različnih družin

Najpomembnejše je, kako se bo družina
odzvala na istospolno usmerjenost svojega
člana ali članice. Čeprav se morda na prvi
pogled zdi, da imajo liberalne družine intelektualnih staršev s tem manj težav, ni vedno
tako. Ti starši imajo pogosto znance ali prijatelje, ki so geji ali lezbijke, tako da nekoliko
že poznajo problematiko. Ravno poznavanje
problematike pa je lahko razlog za stisko, saj
vedo več o homofobiji, neurejenih zakonskih
razmerah in o nestrpnosti, ki jih opazimo v
slovenski družbi.
Narobe bi bilo, če bi starši, ki imajo te informacije, na otrokovo razkritje odgovorili s tem,
da bi ga začeli opozarjati na tovrstne težave.
Dosegli bodo le to, da bodo otroka prestrašili
s sovražno podobo življenja, na pragu katerega
stoji. Nobenega razloga ni, da bi moral biti
otrok zaradi drugačne, istospolne usmerjenosti
nesrečen – dokler ga o tem, na primer, ne začnejo prepričevati starši. Istospolno usmerjeni
ljudje in njihove življenjske skupnosti imajo
enake težave in dileme kot vsi drugi ljudje, pari
ali družine; če imajo še kakšno več, je to zaradi
odnosa družbe do njih. Če tudi starši gojijo tak
odnos, potem morda ni več nobenega prostora, katerem bi se otrok ali mladostnik počutil
varnega. Tako lahko pretirano zaskrbljeni starši
napravijo več škode, kot si sploh lahko predstavljajo, koristi pa od tega ni prav nobene.
Noji tiščijo glavo v pesek

Mnogi starši po otrokovem razkritju, ko
se poležejo prva viharna čustva in izbruhi,
ravnajo po vzorcu: »Povedal/a si, zdaj pa o
tem ne govorimo več, tudi nikomur drugemu
ne povej!« Tako se v družini ustvarja ozračje,
podobno tistemu v loncu za kuhanje pod pritiskom. Tako ozračje ni ugodno za življenje in
lahko se začnejo dogajati neljube, dramatične
stvari, na primer beg od doma, zloraba alkohola in drog, samouničevalno vedenje, ki se lahko
v skrajni obliki konča s samomorom.
Vsa družina naj bi sprejela in prepoznala
novo situacijo. Ne samo zaradi tistega, ki
se je razkril, temveč tudi zaradi vseh drugih
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ker o istospolni usmerjenosti ne veste veliko
ali dovolj. Pomislite vendar, kako je njemu,
koliko moči in poguma je moral zbrati, da se
vam je lahko odkril. Pomirite ga. Tudi če morda
navzven deluje miren, je njegova notranjost
vznemirjena, verjetno bolj kot vaša.
Če se vam hči ali sin zaupata, je to znak njegove ali njene ljubezni in potrebe po podpori in
razumevanju. Veliko poguma je treba! Kaže pa
se tudi velika želja po iskrenem odnosu z vami –
odnosu, v katerem lahko imate radi svoje otroka,
kakršen je in ne, kakršen bi želeli, da je.
Koristilo bo, če se poučite o spolni usmerjenosti. Za spolno usmerjenost se ne more
nihče odločiti, je nekaj, za kar nihče nima
„zaslug“. Vzrok ni ne pri materi in ne pri
očetu. Otrok v istospolno usmerjenost ni bil
zapeljan. In seveda ne gre „samo za fazo, ki
jo bo že prerastel“.
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članov! Ustvariti mora nov prostor za odprto
in tolerantno komunikacijo, ki je varna za vse
družinske člane.
Zakaj se je nujno pogovarjati? Molk kot
posledica zadrege lahko povzroča ali spodbuja
občutke izrinjenosti, zavrženosti in nesprejetosti. Le skozi nerežiran, spontan pogovor se
lahko starši poučijo o otrokovi realnosti, ki
oblikuje njegovo življenje. Odkrit odnos med
starši in otroki je pomemben tudi zato, ker
lahko starši otroka obvarujejo in mu v kriznih
situacijah priskočijo na pomoč, za katero so
navsezadnje odgovorni tudi po zakonu – dolžni
so ščititi, podpirati in vzdrževati otroka.
Nikar ne obdajajte otroka z vato in ne ravnajte z njim kot z bolnikom s kronično boleznijo.
V resnici se ni nič spremenilo, le informacijo
več ste dobili o njem. Spodbudite mladostnika,
da povabi domov dva ali tri prijatelje, in se
prepričajte, da so mladi geji in lezbijke čisto
običajni mladostniki in mladostnice.
Izsledki raziskav in izkušnje nas učijo, da
občutljivi starši vsaj približno čutijo, kaj in
kako je z njihovim otrokom, le spregovoriti si
ne upajo, enako kakor mladostnik sam. Starši
s tako slutnjo upajo na „čudež“, mladostnik
pa prikriva in nenadoma se vsi skupaj igrajo
slepe miši, le da imajo zavezane oči vsi in se
za to lahko igra vleče v nedogled, ne da bi se
kaj uredilo ali spremenilo.
Svetovalnica je delovala dvakrat tedensko po dve uri. V tem času je bilo na voljo
svetovanje po telefonu, uporabniki pa so se
lahko brez vnaprejšnjega naročila oglasili tudi
osebno. Novost je bila tudi možnost svetovanja
po elektronski pošti. S tem smo želeli doseči
tiste ljudi, ki se iz kakršnih koli razlogov niso
mogli oglasiti osebno ali poklicati po telefonu.
Z opcijo elektronske pošte smo tudi odprli
možnost pomoči in svetovanja uporabnikom,
ki ne živijo v Ljubljani, saj smo se zavedali
nujnosti doseganja teh ljudi. Svetovalnico smo
oglaševali v različnih medijih, zlasti v tisku.
Ker je šlo pri delu svetovalnice za nekatere
novosti, kakor je prav delo s starši, so nam
nekateri mediji namenili več pozornosti, tako
da smo lahko delo svetovalnice in njen namen
predstavili v obliki člankov.

Pri konkretnem delu ni šlo za klasično obliko svetovanja, kjer je na eni strani svetovalec,
na drugi pa uporabnik, ki vidi v svetovalcu
avtoriteto s polno zakladnico dobrih in učinkovitih nasvetov; šlo je za skupno raziskovanje
možnih poti za dobre rešitve, podporo in varen
prostor. Marsikaterega uporabnika je ta način
dela nekoliko presenetil, ker je pričakoval
hitre in čudežne rešitve na mestu. Ko pa je
predstavljeni koncept sprejel, se je lahko začelo skupno delo v smeri ugodnih rešitev. Ta
način dela je bil težji po telefonu in elektronski
pošti. Vendar se je trud obrestoval, saj so se
uporabniki navadno oglasili vsaj še enkrat po
prvem kontaktu.
Kakor že rečeno, je bila svetovalnica namenjena vsem, ki jih tema istospolne usmerjenosti
kakor koli zanima. Na tem mestu pa se osredotočamo na delo s starši, ki so se oglasili, med
njimi pa so močno prevladovale matere.
V prvem stiku, ki je bil navadno po telefonu, so uporabniki poročali o občutkih sramu,
zadrege, strahu (v smislu prihodnosti svojega
otroka). Pogosto je bilo slutiti premagovanje
joka v glasu, pa tudi jezo in agresivnost.
Izkazalo se je, da je svetovalec pogosto prva
oseba, s katero so spregovorili o spolni usmerjenosti svojega mladostnika, in ker je šlo za
specifično svetovalnico, ki se ukvarja z vprašanji istospolne usmerjenosti, je razumljivo,
da je kdo svojo jezo stresel tudi na svetovalca.
Svetovalec je moral biti na eni strani dobro založen z znanjem o istospolni problematiki, po
drugi strani pa je moral imeti veliko empatije in
poznavanja družinske dinamike, da je razumel
in prenesel take izpade.
Negativna čustva staršev so pogosto generacijsko pogojena, saj izvirajo iz napačnih
informacij preteklih obdobji, pa tudi sodobnejše obravnave tematike imajo še vedno
priokus senzacionalnosti, eksotičnosti ali česa
oddaljenega. Gre tudi za pomanjkanje »dobrih
zgledov« – nimamo javnih osebnosti, ki bi se
deklarirale kot istospolno usmerjene, kar nehote daje vtis, da so istospolno usmerjeni slabi in
neuspešni, to pa krepi stereotipne predstave.
Delo po telefonu in delo, ko je uporabnik pred svetovalcem, se zelo razlikujeta. V
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svoji spolni usmerjenosti. Tako je bilo znanje
svetovalca o problematiki razkritja pomembno
tudi pri delu s starši, saj ga je lahko prevajal v
starševsko situacijo.
To je bila dobra podlaga za skupino staršev,
ki imajo težave pri sprejemanju spolne usmerjenosti svojih otrok. Prvega srečanja skupine
naj bi se udeležila dva para staršev, pozneje pa
vključili še druge. Čeprav so bili zainteresirani,
ideja ni bila realizirana, čeprav je bila dobro
razdelana. Ko se je bližal čas prvega srečanja,
so odpovedali in dali vedeti, da mislijo, da bodo
zmogli sami. Samo ugibamo lahko, kaj vse je
stalo za njihovim umikom.

Smernice za socialno delo
Področje dela, ki zajema istospolno usmerjenost, je dokaj novo in zanj pogosto potrebujemo nova in drugačna znanja. Pomembno
vlogo ima senzibilnost socialnega delavca, ki
je osvobojen predsodkov, ima pa nabor znanj
in veščin, ki omogočajo korektno in kvalitetno
delo:
• razumeti mora, da homoseksualnost in biseksualnost nista znak ali posledica psihične
bolezni
• vedeti mora, kako vpliva družbena stigmatizacija (predsodki, diskriminacija, nasilje) na
duševno zdravje ali splošno dobrobit istospolno ali obojespolno usmerjenih ljudi
• pomembno je, da prepozna težave, na katere
naletijo istospolno ali obojespolno usmerjeni
ljudje, kakor tudi, da pozna posebne probleme istospolno ali obojespolno usmerjenih
mladostnikov
• razumeti mora, da lahko homoseksualna ali
biseksualna oseba vpliva na družino, iz katere
izhaja, zlasti na odnose v družini
• pomembno je upoštevati in razumeti generacijske razlike
• socialni delavec, ki pri svojem delu prvič naleti
na vprašanje istospolne usmerjenosti, se mora
poučiti o tovrstnih vsebinah in temah; k temu
sodi tudi, da razišče mrežo skupin istospolno
usmerjenih
• korektno je podpreti istospolno usmerjenega
posameznika
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g robem bi lahko rekli, da delo po telefonu zaznamuje določena stopnja brezosebnosti, ki ni
najboljša podlaga za uspešno delo. Zato je bila
naloga svetovalca, da je uporabnike povabil oz.
jih poskusil zainteresirati za osebni obisk.
Ob osebnem obisku svetovalnice so bila
negativna čustva redkeje izražena. Večina je
govorila o strahu, da bi jih kdo videl, kam
gredo, in takoj so želeli naslove zdravnikov, ki
zdravijo homoseksualnost. Poročali so tudi o
občutkih nemoči, ki so jo utemeljevali s tem,
da o homoseksualnosti vedo malo ali nič, če
pa že, pa ni ravno pozitivno. V tem lahko
prepoznamo pripravljenost, da se poučijo ali
spremenijo dotedanje poglede. V pripravi na
svetovalnico smo poskrbeli tudi za različna
gradiva, v katerih so se lahko uporabniki podrobno poučili o istospolni usmerjenosti.
Po besedah staršev, izrečenih navadno ob
koncu srečanja, se je izkazalo, da je bilo zanje
blagodejno že to, da so lahko končno spregovorili o svojem problemu. Iz tega izhaja, da se je
ustvaril varen prostor, pri čemer so pomembno
vlogo igrala znanja in pripravljenost v smislu
odprtosti svetovalca.
Med pogovori je navadno v ospredje stopila
zaskrbljenost, kaj bo z njihovim otrokom (zaposlitev, kariera ipd.), pomembno vlogo pa je
igralo tudi spoznanje, da verjetno ne bo vnukov, na kar so se, po njihovih besedah, že dolgo
pripravljali. Večina staršev je tudi omenila, da
je bil njihov mladostnik ali mladostnica vedno
drugačen, drugačna. To je bila priložnost, da je
starš s pomočjo svetovalca razširil informacijo
o mladostnikovi spolni usmerjenosti na celotno
življenjsko situacijo mladostnika in si pridobil
ne samo jasnejšo, ampak predvsem bolj avtentično podobo. Neredko so se starši v obupu
spraševali, kaj so naredili narobe. Brskali so
po spominu, omenjali razne podrobnosti in
poudarjali, da ni bila za nič prikrajšana ipd.
Svetovalec jih je moral popeljati na sprehod
po njihovih spominih, da so se res prepričali,
da niso storili nič narobe.
Spraševali so se tudi, kako naj se sedaj
odzivajo v svojem socialnem okolju, ki hoče
odgovore. V resnici so imeli podobna vprašanja kakor tisti posameznik, ki se sprašuje o
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• v debatah udeleženih ne pozivati, da se opredeljujejo »za« ali »proti«
• ob predstavitvah, predavanjih ali pouku se
izogiba podajanju vsebine v smislu tretje osebe
množine, torej »oni …«
• pozoren in kritičen je do vseh oblik nestrpnosti
do katere koli družbene skupine.
Tomaž Škorjanc

tomaz.skorjanc@guest.arnes.si

poročilo
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za socialno pravično in pravno državo (Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti
žensk in moških 2005–2013 2005).
Toda pravna enakost ni nujno enaka dejanski
enakosti. Pravo lahko zagotavlja le relativno in
formalno enakost. Nerazumevanje, nestrpnost,
nespoštovanje in diskriminacija so še vedno
okoli nas. Najpogostejši razlogi za to pa so
stereotipi in predsodki.

SKUPAJ GRADIMO
STRPEN SVET

Pojem diskriminacije je opredeljen kot
nasprotje enakosti, enakopravnosti, enakega
obravnavanja ali enakih možnosti. Izbira pravega pojma za nasprotje diskriminacije je odvisna
od tega, ali imamo v mislih pravno (formalno)
ali dejansko enakost. Pravna ali formalna enakost pomeni, da smo pred zakonom vsi enaki,
da imamo enake pravice in obveznosti, da imamo pravico do enakega varstva svojih pravic
in da smo enako obravnavani. Pravno enakost
zato imenujemo tudi enakopravnost.
Stopnja dosežene enakopravnosti je danes
eno temeljnih meril razvitosti prava in pravne
kulture neke družbe, kar se odraža v mednarodnih, ustavnih in drugih pravnih aktih in normah, ki so namenjene preprečevanju in odpravi
diskriminacije in pravne neenakosti. Prepoveduje se kakršna koli diskriminacija na podlagi
osebnih okoliščin, vključno z diskriminacijo na
podlagi spola. Še več, enakost spolov je priznana kot osnovno načelo sodobne demokracije in
spoštovanja človekovih pravic in kot taka pogoj

Stereotipi in predsodki
Lahko si jih predstavljamo kot oblike kognitivnih oziroma miselnih shem, s katerimi
si urejamo razvejanost miselnega sveta, ali,
kot jih poimenuje Mirjana Ule (2005), »mikro
ideologije«, ki nam pomagajo strukturirati
svet. Problematičnost je v tem, da lahko iz
mikro ideologij na družbeni ravni nastanejo
tudi vladajoče ideologije, ko oblastne strukture
dajejo legitimnost predsodkom in na njih gradijo svojo politiko. Še posebej v kriznih časih
se na stereotipe, miselne sodbe, ki so preveč
posplošene in preveč tipizirane, rada prilepijo
še čustva. Pojavijo se predsodki in delitve med
nami in njimi se zaostrijo.
Na zakoreninjenost stereotipov zelo vpliva
tradicija, katere vrednote in norme podpirajo
mehanizme nenehnega vztrajanja na neenakostih. V naši kulturi tako še vedno vztrajajo
številni spolni stereotipi in predsodki, ki po
večini razdiralno vplivajo na dojemanje in
pojmovanje samega sebe, drugega spola in s
tem posledično vseh odnosov.
Spolni stereotipi in predsodki namreč pospešujejo, ohranjajo in prenašajo patriahalno
hierarhično zaznamovanost medčloveških
odnosov in širijo razredno hierarhijo moči na
vsa področja življenja. Živijo in se prenašajo z
jezikom, podobami in mislimi in tako hromijo
in onemogočajo zdrave medsebojne odnose
(Furlan 2006: 9).
Vprašanje enakopravnosti med ženskami in
moškimi je tako eno od najbolj temeljnih kompleksnih družbenih in političnih vprašanj.
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Pomen vrednot
Vrednote so pomemben del človekove motivacije in vse človekove osebnosti. Povezujejo
se s čustvenimi, motivacijskimi in kognitivnimi
procesi. »Morda bi lahko določneje opredelili
vrednote kot posplošena in relativno trajna
pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko
cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije
objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje.« (Musek 1993: 72–73.)
Ti zelo posplošeni in hkrati visoko cenjeni
cilji ali vrednote so temeljna vsebina človekovega osebnega svetovnega nazora, so kažipot
morali in etiki, saj se v njih zrcali vse, kar
človeku resnično kaj pomeni, kar mu je najbolj
vredno, dragoceno in sveto.
Vrednote in na njih temelječi morala in etika so
razmeroma stabilne in trajne, kar pa ne pomeni,
da so nespremenljive. V vseh družbah, kulturah
in zgodovinskih dobah so priznavali nekatera
univerzalna merila in načela, a v vrednostnih
sistemih različnih dob in kultur so bile razlike.
Vrednote in vrednostni sistemi so se spreminjali v
zgodovini kultur in prav tako se lahko spreminjajo
in razvijajo tudi skozi vse naše življenje.
Vrednote se pričnejo razvijati že v obdobju
od zgodnjega otroštva do adolescence. V pravem pomenu besede pa se oblikujejo šele v
najstniških letih, saj zrelo pojmovanje vrednot
zahteva oblikovane zmožnosti abstraktnega
mišljenja. Na oblikovanje individualnih vrednot, vrednostnih hierarhij in sistemov vplivajo
že obstoječe splošno veljavne vrednote kulture,
v kateri živimo. Na oblikovanje vrednot pa
vplivajo tudi izkušnje in dejavnosti, v katere
vlagamo veliko duševne in osebne energije, ki
s tem avtomatično pridobivajo na vrednosti.

Projekt »Skupaj gradimo
strpen svet«
Mladostniki v času adolescence oblikujejo
stališča in vrednostni sistem. Z ozaveščanjem,
razlago in diskusijo, kako norme in vrednote
vplivajo na možnosti in odločanje in jih omejujejo, lahko pri njih zbudimo vprašanja o
svetu in svojem prostoru v njem in spodbudimo
občutljivost za problematiko enakosti in enakih

možnosti, tudi enakosti spolov. Vprašanje spola
je namreč eno najpomembnejših vprašanj v
obdobju adolescence. S primerno podanimi
vsebinami in interaktivnim delom, da se problemov, ki izhajajo iz tega, lotijo tudi sami, o njih
kritično razmišljajo in iščejo rešitve, se lahko
poglobi razumevanje in poveča pripravljenost
za osebno vključenost v reševanje problema.
Tako smo z namenom ozaveščanja in aktivnega vključevanja mladih pri reševanju problematike enakosti spolov v zavodu za razvoj
socialnih in zaposlitvenih programov RACIO
SOCIAL v letu 2006 v okviru projekta »Skupaj
gradimo strpen svet«, ki ga je sofinanciral urad
za enake možnosti, izvedli sklop šestih izobraževalnih delavnic v dveh dijaških domovih,
dijaškem domu steklarske šole Rogaška Slatina
in dijaškem domu Šentjur.

Sklop šestih
izobraževalnih delavnic
Osrednji cilji projekta so bili dvig zavesti o
enakosti med spoloma, spoznavanje človekovih
pravic, raznovrstnih miselnih, čustvenih in
vrednostnih naravnanosti v družbi, spodbujanje kulture strpnosti, odkrivanje možnosti
ekonomske neodvisnosti vsake posameznice
oziroma posameznika in spodbujanje k aktivnemu skupnemu sodelovanju obeh spolov pri
odpravljanju neravnovesij v družbi in odkrivanju, da odgovornost za to nosita oba.
Izobraževalni sklop v obliki šestih štiriurnih
delavnic je zato zajemal vsebine o človekovih
pravicah, stereotipih, predsodkih, konfliktih,
nasilju, družini in odnosih, ki jih gradimo v
zasebnem in javnem življenju. Vsaka delavnica
se je dotaknila ene izmed vsebin bolj podrobno
in bila ustrezno temu tudi poimenovana.
Delavnica »Spoštovanje
človekovih pravic«
Človekove pravice in dolžnosti so osnova
za vzpostavljanje humanih odnosov in posledično tudi enakosti spolov na vseh družbenih ravneh. Uvodna delavnica je bila zato
namenjena spoznavanju nekaterih osnovnih
pojmov (humanost, pravice, dolžnosti, kršitve,
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Delavnica »Spoštovanje različnosti«
Hitre spremembe zahodne demokratične
družbe in novi pogledi na življenje lahko pri
posamezniku povzročijo odpor, zato smo se
v tej delavnici posvetili odkrivanju pestrosti
bivanja. Poudarili smo pojme, ki prepoznavajo
pestrost ne kot pozitivno, temveč kot negativno
vrednoto. Pri vajah smo prepoznali stereotipe,
predsodke in diskriminaciji in iskali načine,
kako se nanje odzivati in kako jih razreševati.
Delavnica »Konflikti, nasilja,
škodljiva vedenja«
Konflikti so neizogiben del našega življenja,
toda problematično je to, kako jih znamo in
zmoremo razreševati. Velikokrat lahko privedejo do različnih oblik nasilja (fizičnega,
psihičnega, spolnega, verbalnega in ekonomskega). Nasilni smo lahko do drugih in tudi do
samih sebe. V delavnici smo se zato posvetili
spoznavanju konfliktov in obravnavi nasilja
(oblike, vzroki, pomoč v stiski).
Delavnica »Odnose v družini
gradimo skupaj«
Spoštovanja enakosti med spoloma in bogastva različnosti se pričnemo učiti že v družini.
Z »bodočimi starši« smo se lotili obravnave
tem družina nekoč in danes, usklajevanje družinskega ali partnerskega in poklicnega življenja, delitev dela v družini, enakovredna vloga
matere in očeta, aktivnejša vloga očeta.
Delavnica »Moja samostojna pot«
V tej delavnici smo se posvetili življenjskim
in poklicnim ciljem in možnostim za ekonomsko neodvisnost posameznikov.
Delavnica »Izdelava brošure«
Čas ene delavnice smo namenili povzemanju glavnih misli, ki so jih udeleženci pridobili
na naših srečanjih ter na tej podlagi oblikovanju

končnega skupinskega izdelka, namenjenega
lokalnemu okolju. Končni skupinski izdelek
udeležencev naj bi bil doprinos k razširjanju
vrednot enakih možnosti. Nastajal je sproti.
Njegovo izdelovanje, oblikovanje in dopolnjevanje so bile rdeča nit vseh srečanj.

Metode dela
V izobraževalnih delavnicah smo z uporabo
različnih metod in tehnik vseskozi aktivno
vpletali udeležence v proces prenosa znanja,
ozaveščanja in sodelovanja pri razširjanju
vrednot enakosti in enakih možnosti.
Večinoma smo uporabljali skupinsko obliko
dela, občasno delo v dvojicah, medtem ko smo
frontalno obliko dela v smislu predavanj uporabili zgolj za predstavitev projekta na uvodni delavnici in občasne krajše razlage novih pojmov.
Vsebine so bile podane udeležencem zlasti z
metodo izkustvenega učenja (igre vlog, kratke
simulacije) in metodo razgovora (diskusija,
debata, problemski razgovor). Ob tem smo
uporabljali tudi druge metode – slikovno demonstracijo (uporaba fotografij, slik, tabelskih
slik), delo s slikovnim gradivom (plakati),
pisno-slikovno-grafični izdelki (izdelovanje
in uporaba zapiskov, povzetkov, miselnih vzorcev, tabelskih zapisov), reševanje problemov
(iskanje možnih rešitev) in delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (računalniška
slika, internet). Krovna metoda dela je bila
projektno delo. Osrednji cilj naših srečevanj
je bil izdelava skupinskega izdelka na temo
enakosti in enakih možnosti.
Na delavnicah so se udeleženci seznanili z
različnimi vsebinami s tega področja in med izvajanjem skupinsko oblikovali idejo za izdelek,
si razdelili naloge, samostojno poiskali morebitne dodatne informacije, izdelali vsebino in
shemo končne oblike izdelka. Izvajalci projekta
smo poskrbeli za slovnične popravke, končno
računalniško oblikovanje, tisk in fotokopiranje.
Po zaključku delavnic so udeleženci končne
izdelke podelili svojim bližnjim, sošolcem,
prijateljem in lokalnemu okolju.
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p repovedi), mednarodnih dokumentov, institucije varuha človekovih pravic, načina uveljavljanja pravic in nevladnih organizacij, ki so
nam lahko pri uveljavljanju pravic v pomoč.

318
P oročilo — Sk upaj gr a d i m o s tr pe n sve t

Izvajanje
Delavnice smo izvedli v dveh dijaških domovih, dijaškem domu steklarske šole Rogaška
Slatina (april–junij 2006) in dijaškem domu
Šentjur (september–oktober 2006). Skupno se
je delavnic udeležilo 41 dijakinj in dijakov (19
v Rogaški Slatini in 22 v Šentjurju). V obeh
dijaških domovih se je del dijakinj in dijakov
udeleževalo stalno, del pa jih je bilo menjajočih
oziroma so obiskali samo eno ali dve delavnici,
odvisno od obravnavane teme.
Na splošno so bili na delavnicah enakovredno zastopani tako fantje kot dekleta (22
dijakinj in 19 dijakov, od tega 10 dijakinj in 9
dijakov v Rogaški Slatini in 12 dijakinj in 10
dijakov v Šentjurju), toda struktura udeležencev je bila v obeh primerih različna po starosti,
stopnji izobraževalnega programa in okolju, iz
katerega so izhajali.
V Rogaški Slatini so delavnice obiskovale
dijakinje in dijaki, ki so se izobraževali za
poklic optik-tehnik, stari 16 ali 17 let. Bili so
iz različnih krajev po Sloveniji, po večini iz
manjših mest. Pri obravnavanju tem in izražanju svojih mnenj so bili samostojnejši, bolj
samozavestni in prepričani vase.
V Šentjurju so delavnice obiskovale dijakinje in dijaki, ki so se izobraževali po srednješolskih, srednjih poklicnih in nižjih poklicnih
kmetijskih in živilskih izobraževalnih programih, stari od 15 do 17 let. Bili so prav tako iz
različnih krajev po Sloveniji, toda pretežno iz
kmečkih in vaških okolij. Všeč so jim bile vaje
v obliki igre, pri izražanju mnenj pa so bili le
redki samostojni, samozavestni in prepričani
vase. Večina je raje molčala in so se spočetka
oglašali le, če so bili nagovorjeni.
Aktivno vključevanje v izvajanje delavnic
se je sprva vsem udeležencem zdelo malce
nenavadno. Z vsako nadaljnjo delavnico pa
je delo potekalo vse bolj sproščeno. Rezultat
delavnic sta bila dva končna izdelka. Skupina
iz Rogaške Slatine je izdelala brošuro Brez
nasilja lepši jutri. Vsebovala je teme, obravnavane na delavnicah, najbolj pa je izstopal
problem nasilja, ki je udeležence zanimal in
pritegnil že od začetka; v skladu s tem so izbrali tudi naslov skupnega izdelka. Udeleženci

iz Šentjurja so izdelali informativno zgibanko
Zakaj? Nasilje. Stop., z informacijami, kam
se lahko obrnejo mladi in ženske, če so žrtve
nasilja. Zgibanke so bile na voljo dijakinjam in
dijakom v dijaškem domu Šentjur, delile pa so
se tudi po različnih točkah po Šentjurju.
V obeh primerih je kot najbolj pereča tema
izstopilo nasilje. Mladi udeleženci so poudarili,
da se z njim srečujejo na vsakem koraku (v
šolskem, domačem in širšem okolju) in velikokrat ne vedo, kako naj se nanj odzovejo – naj
ga spregledajo, se kot žrtev »sprijaznijo« z
njim, se na nasilno vedenje tudi sami odzovejo
nasilno ali pa poskušajo poiskati poti iz njega
tako zase kot tudi za druge.

Sklep
Reševanje problema diskriminacije je
večplastno, saj posega na različna področja,
ki usmerjajo družbo (pravo, morala, politika,
religija in vrednostno-normativni svetovi).
Njeno odpravljanje je zato interdisciplinarno.
Pomemben del tega pa je tudi nenehno ozaveščanje, vzgajanje in izobraževanje.
Projekt »Skupaj gradimo strpen svet« je bil
manjši, saj je zajel le peščico mladostnikov, a
ni bil enkraten. Sofinanciranje urada za enako
možnost nam je uspelo pridobiti tudi v letu
2007 za izvajanje projekta »Midva – skupaj
in vsak zase«. Preskusili smo še druge metode
in tehnike in v izvajanje zajeli večje število
mladostnikov. Izvedli smo sklop dveh dvournih
izobraževalnih delavnic za dijakinje in dijake
2. in 3. letnikov Prve gimnazije v Celju. Delavnice so bile izvedene v 17 razredih. Skupno
se jih je udeležilo 425 udeležencev.
S projekti, katerih osrednji namen je ozaveščanje in aktivno vključevanje mladih pri
reševanju problematike enakosti, se bomo
ukvarjali tudi v letu 2008.
Mihaela Žveglič

racio@siol.net
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Viri

poročilo

cestni časopis
kralji ulice
nova oblika delovanja na
področju brezdomstva
v sloveniji

Uvod
V prispevku predstavimo teoretske okvire
pojmovanja brezdomstva in socialnega dela
z brezdomci in konkretno opišemo projekt
cestnega časopisa Kralji ulice. Večina ugotovitev je povzetih po raziskovalnem delu Špele
Razpotnik in Bojana Dekleve, ki sta poleg
raziskovalne in pedagoške dejavnosti tudi zelo
aktivna pri konkretnem delu z brezdomci. Sta
idejna vodja cestnega časopisa Kralji ulice in
z njima vsi trije avtorji prispevka tesno sodelujemo v zadnjih dveh letih.
Brezdomstvo je kompleksen in strukturiran družbeni pojav, ki je pogosto rezultat
kopičenja socialne in druge izključenosti
na več ravneh. Povezano je z odsotnostjo
bivališča ali negotovo obliko bivanja. Hkrati
je povezano tudi z revščino, obubožanostjo,
nezaposlenostjo, nizko izobraženostjo, šibkimi socialnimi mrežami ali celo popolno
odsotnostjo podpornih mrež, zelo pogosto pa
še z odvisnostjo od alkohola ali drugih drog,
psihiatrično diagnozo in težkimi življenjskimi izkušnjami (smrt bližnjega, konflikti z
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bližnjimi, zlorabe, nasilje …) (Dekleva in
Razpotnik 2006: 287).
V preteklosti brezdomstvo v Sloveniji ni bil
pereč problem, kajti nastanitev oz. stanovanje
je bilo zagotovljeno v občutno večji meri. Z
obdobjem tranzicije so se pojavila nova tveganja. Postali smo bogatejša družba, izbira in
kontrola nad lastnim življenjem sta za mnoge
člane sodobnih družb samoumevno dejstvo.
Obenem pa vedno več ljudi ni kos tem izzivom
sodobnosti.
V Sloveniji je brezdomstvo obravnavno
pretežno v kontekstu socialne problematike
in ne v kontekstu stanovanjske politike, kar
pomembno vpliva na javno percepcijo in predlagane rešitve te problematike. Tako je brezdomstvo najpogosteje obravnavano kot stranski
produkt drugih socialnih problemov, kot so, na
primer, nizek osebni dohodek, osebne težave,
družinski konflikti (Filipović 2005: 5).
Brezdomstvo je produkt naše družbe, čeprav vpete v globalne ekonomske in politične
procese in širše družbene spremembe. Prav
te spremembe pa vzpostavljajo prizorišče, na
katerem nekaterim posameznikom, po navadi
najbolj šibkim in ogroženim, zmanjka resursov
in možnosti, da bi se lahko uspešno vključevali
v družbo in na ta način zadovoljevali svoje
potrebe. Ostane jim le omejeno polje izbir,
znotraj katerega se lahko »svobodno« odločijo
za brezdomstvo, ki je očitno skrajna rešitev,
v katero je človek načeloma prisiljen, ali pa
gre za logično sosledje njegovih preteklih
življenjskih dogodkov (Dekleva in Razpotnik
2006: 5).
Tudi socialna baza brezdomcev se v času
spreminja. Prej so jo sestavljali zlasti pripadniki specifične urbane subkulture klatežev,
klošarjev itn., danes pa se ta podoba spreminja.
Med brezdomce prihajajo tudi člani drugih
marginaliziranih in prikrajšanih skupin. Narašča delež mladih, žensk in enostarševskih
družin. Pojavljajo se torej novi mehanizmi
nastajanja brezdomcev, ki so vsaj deloma posledica strukturnih sprememb sodobnih družb,
zlasti demografskih in stratifikacijskih trendov
in sprememb v strukturi stanovanjske oskrbe
(Mandič 1997: 140).
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Vzroki, okoliščine in razlogi brezdomstva
so kompleksni, večplastni in kulturno specifični. Glavni strukturni razlogi so povezani s
ponudbo in povpraševanjem po stanovanjih, v
kombinaciji z njihovimi cenami in sposobnostjo
ljudi v različnih ekonomskih okoliščinah, da bi
si privoščili najemnine in posojila na trgu. Od
sedemdesetih let naprej je privatizacija bistveno vplivala na delež najemniških stanovanj,
ki jih je v Sloveniji po tranziciji ostalo manj
kot desetina. Zaradi zmanjšanja števila javnih
najemnih stanovanj se je znatno poslabšala
razpoložljivost cenovno dosegljivih stanovanj,
kar je prizadelo zlasti tiste skupine prebivalstva,
ki redkeje oz. težje stopajo na trg najemniških
stanovanj. Dodatni strukturni dejavnik, ki je
bistveno pripomogel k obubožanju vse večjega števila ljudi in k ekstremnim oblikam
socialne izključenosti kakor brezdomstvo,
je ekonomska recesija, pojemanje industrije,
velike spremembe na trgu dela, zlasti porast
začasnih zaposlitev, povečana mobilnost in
priseljevanje in vse večje zahteve od delavcev.
Vse to je pripomoglo k destabilizaciji prej razmeroma stabilnih skupin. Zaradi spremenjenih
razmer so se pojavile nove rizične skupine,
nove začasno ali trajno izključene skupine
ljudi. Osebnostni in situacijski dejavniki le še
nadgradijo naštete strukturne dejavnike. Spol,
starost in etnična pripadnost, težave z zdravjem,
nizka stopnja ali pomanjkanje izobrazbe, vse
to nadgrajuje in otežuje udeležbo na trgu z
nepremičnimi in seveda tudi na trgu dela. Osebnosti in situacijski dejavniki čakajo v ozadju,
dokler drug dogodek, na primer brezposelnost,
izselitev, neuspeh pri načrtovanju prihodnosti,
konec odnosa, alkoholizem ali izbruh duševne
bolezni ne povzroči pri posamezniku ali družini
brezdomstva (Dekleva, Razpotnik 2006).
Evropska klasifikacija brezdomstva (ETHOS
2007) razlikuje širi temeljne kategorije brezdomstva:
• življenje brez strehe nad glavo
• življenje brez stanovanja
• življenje v negotovih pogojih
• življenje v neprimernih razmerah.
Brezdomstvo je v prvih dveh kategorijah
odkrito, vidno na cesti, v drugih dveh pa skrito,

manj vidno, zato moramo biti nanju še zlasti
pozorni. Mnogi brezdomci prehajajo med različnimi vrstami nastanitve, zlasti pa iz skritih
postajajo odkriti.
V raziskavi sta Dekleva in Razpotnik (2007
a: 25) pri anketiranju 107 odkritih brezdomcev
uporabila definicijo, v kateri so se posamezniki
morali razpoznati, da so ustrezali iskanemu
vzorcu: »Brezdomec, brezdomka ste, če spite
zunaj ali v bazah, zavetiščih, v kleteh ali vežah
in če iz dneva v dan nimate zagotovljene strehe
nad glavo oz. nimate svojega doma.«
Edgar in Meert (v Dekleva, Razpotnik 2007
a: 9) opišeta brezdomce kot ljudi, ki:
• niso dovolj sposobni, da bi si sami preskrbeli
vse potrebne stvari za življenje (zavetišče,
hrano, dohodek, socialne stike, ustrezno skrb
zase)
• doživljajo več problemov hkrati, kar lahko
vključuje nezadostno skrb zase, socialno
izoliranost, propadle bivalne in življenjske
okoliščine, pomanjkanje stalne ali trajne namestitve, velike dolgove, težave z duševnim
zdravjem in odvisnostmi
• ne prejmejo, po ocenah strokovnjakov iz poklicev pomoči, toliko skrbi in podpore, da bi
se lahko obdržali v družbi
• ne izražajo potreb po pomoči na tak način,
ki bi ustrezal običajnim načinom delovanja
običajnih skrbstvenih ali podpornih ustanov
(kjer običajno iščejo pomoč sorodniki, sosedje
ali opazovalci), in zato prejemajo neustrezno,
nezadostno ali neusklajeno pomoč.
Dekleva in Razpotnik ugotavljata, da imajo
precej slabši položaj zlasti ljudje s težavami v
duševnem zdravju, ljudje, ki so prvič postali
brezdomni v mlajših letih, manj izobraženi
ljudje in vsakodnevni uporabniki prepovedanih
drog (Dekleva, Razpotnik 2006: 289).
Posamezniki z dvojnimi diagnozami oziroma tisti, pri katerih se prekriva več ogrožajočih
dejavnikov, so še v posebni nevarnosti, da
razvijejo vzorec brezdomskega življenja.
Tem bi morala biti posvečena posebna
pozornost v strokovnem delu in razvijanju
programov, saj so v povprečju bolj psihosocialno oškodovani, imajo slabši položaj in več
dejavnikov tveganja. To bi moral biti eden od
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Strokovno delo na
področju brezdomstva
V Sloveniji, kjer je brezdomstvo razmeroma nov pojav, prisoten ne več kot 15 let,
nimamo strategije za preventivo ali obravnavo
brezdomstva, nimamo izdelanih standardov in
definicij, zlasti pa nimamo učinkovitih mrež
in koordinacij, ki bi združevale vse potrebne
ravni. Raziskava Problematika brezdomstva v
Ljubljani, ki sta jo izdelala Bojan Dekleva in
Špela Razpotnik, je prvi poskus bolj celostnega
raziskovanja brezdomstva.
Brezdomci so zaradi svojih socialnih in osebnostnih značilnosti skupina uporabnikov, ki
(laične ali strokovne) delavce, ki delajo z njimi,
ne pripeljejo zlahka do občutka uspešnosti ob
doseganju velikih sprememb uporabnikov na
bolje. Delavci na tem področju se zato soočajo
z izzivom ustreznega osmišljanja svojega dela.
Pri tem obstajata dve obliki manj ustreznega
odzivanja, ki sta na videz diametralno nasprotni,
v resnici pa precej podobni. Eno tako odzivanje
je infantilizacija brezdomcev, obravnava le–teh
kot nemočnih in neodgovornih, ter prepričanje,
da je potrebno vse narediti namesto njih. Drugo
tako odzivanje je poniževanje brezdomcev in
pomanjkanje zaupanja v to, da so kot ljudje
lahko koristni, da je njihova človeška izkušnja
pomembna in dragocena, ter da so (vsaj v kakih
vidikih) sposobni rešiti svoje morebitne težave.
Ker je hiter napredek pri delu z brezdomci utopičen cilj, se rutinsko delo z njimi vse prehitro
izteče v ugotovitev, da so izgubljeni primeri,
za katere ni pomoči. Oba pristopa dolgoročno
onemogočata kakršnokoli avtonomno akcijo in
odrasle brezdomce, sicer pogosto zares ranjene
osebnosti, utrjujeta v njihovih vlogah nedoraslega, neavtonomnega ali slabega osebka. Zgolj
pomoč iz usmiljenja lahko zadovoljuje osnovne

potrebe brezdomcev, lahko reši in ohrani mnoga
življenja, težje pa z vidika položaja te družbene
skupine ljudi karkoli premakne.« Dekleva in
Razpotnik (2007 b, v tisku)
Strokovnost pri delu z brezdomci pomeni
vztrajno in diferencirano podpiranje brezdomcev v njihovem življenjskem razvoju,
izhajajoč iz njihovih individualnih posebnosti
in možnosti in zlasti na podlagi zaupnega
in dovolj varnega odnosa med strokovnjaki
in uporabniki. Tako usmerjeno delo seveda
prinaša nove probleme in pasti, zato mora biti
podprto s strokovnjakovim stalnim usposabljanjem, refleksijo in strokovnimi podpornimi
mehanizmi, kot so npr. timsko delo in ustrezna
supervizija (ibid.).
Nasproti programom, ki svoje uporabnike
obravnavajo kot (nujno) zlo, ponujamo kot socialnopedagoška strokovna izhodišča sprejemanje, aktivacijo in participacijo – s predpostavko,
da imajo posamezniki pri sebi potenciale moči
in ustvarjalnosti, ki lahko v spodbudnem okolju
in z dodajanjem moči postanejo pomembna
dobrina ne le za njih, pač pa za skupnost kot
celoto. (Razpotnik 2007: 156).
Eden izmed vzporednih rezultatov omenjene raziskave je bil tudi ustanovitev društva
za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji
ulice, ki izvaja alternativni, inovativni akcijski
projekt dela z brezdomci, in sicer z izdajanjem
cestnega časopisa, ki omogoča aktivacijo in
participacijo brezdomcev. Tovrstno nizkopražno delo z brezdomci izhaja iz njihovih potreb
in sprejemanja njihovega načina življenja. Pri
tem je glavni cilj vključevanje brezdomcev.

Cestni časopis
V zadnjih desetletjih se je v več državah
pojavila nova oblika delovanja na področju
brezdomstva – brezdomski oz. cestni časopisi.
Skupni so jim inovativnost, pristop nizkega
praga, omogočanje ekonomske in kulturne
participacije in hkratno naslavljanje brezdomcev in širše družbe. Njihova glavna značilnost
pa je, da temeljijo na principu participatorne
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ciljev politike na tem področju, pa čeprav ti
brezdomci verjetno hkrati predstavljajo tudi
skupino, ki jo strokovni in laični delavci, ki
delajo z njimi, doživljajo kot težjo in morda
tudi manj perspektivno. (Dekleva, Razpotnik
2006: 289–290.)
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k omunikacije, kar pomeni, da jih (so)ustvarjajo, (so)oblikujejo in distribuirajo brezdomci
in ostali socialno ogroženi. Osnovni namen časopisa je omogočiti brezdomcem pridobivanje
dohodka na legitimen način in z lastnim delom
kot alternativo beračenju in drugim družbeno
manj sprejemljivim načinom pridobivanja denarja socialno ogroženih delov prebivalstva. S
prodajo si tako nabirajo delovne izkušnje ter se
preskušajo pri konstruktivnem vključevanju v
družbo. Prodajalci kupijo časopis razmeroma
poceni (po navadi po polovični ceni) in ga
potem prodajajo po mestnih ulicah – precejšen
delež od prodaje obdržijo prodajalci (po navadi
vsaj polovico od vsakega prodanega izvoda),
ostalo porabi neprofitna organizacija, ki časopis izdaja, za tisk in pripravo naslednje številke
oziroma jih namenja podpori za brezdomce in
socialno izključene.
Cestni časopisi so alternativen medij, katerega glavni namen je spreminjanje socialnih
okoliščin v smeri izboljšanja, kar počnejo prek
opisovanja in objavljanja konkretnih primerov
in dokazov ekonomske nepravičnosti. Zaradi
načina produkcije in distribucije, ki sta podprta
z idejo ekonomske pravičnosti, jih lahko razumemo kot instrument progresivne družbene
spremembe. Gre torej za vrsto medijskega
aktivizma, ki opozarja na očitne razlike v
moči med tistimi s precejšnjim ekonomskim,
materialnim in simbolnim kapitalom in tistimi
z malo ali nič dostopa do teh resursov.
Leta 1991 se je kot prvi cestni časopis pojavil londonski The Big Issue, ki je najprej izhajal
kot mesečnik, pozneje kot tednik. Po začetnem
uspehu v Angliji so se cestni časopisi začeli
hitro širiti. Leta 1994 je nastala mednarodna
mreža cestnih časopisov (INSP), v katero je
vključenih 45 časopisov iz 27 držav po svetu.
Po podatkih severnoameriške zveze cestnih
časopisov (NASNA) na svetu izhaja več kot
100 cestnih časopisov (Dekleva, Razpotnik
2006: 261).
Vsebinsko cestni časopisi pokrivajo različne
tematike: različne socialne tematike, teme iz
sveta zabave, kulture, umetnosti, intervjuje
z znanimi in manj znanimi osebnostmi (tudi
brezdomci), strokovne članke ter precej li-

terarnih in grafičnih izdelkov brezdomcev.
Nekateri časopisi zaposlujejo profesionalne
novinarje, drugi v ustvarjanje vključujejo
predvsem brezdomne in socialno izključene
osebe. Svojim prodajalcem ponujajo najrazličnejša usposabljanja; nekateri jim omogočajo
tudi zaposlitev ter razvijajo celostne oblike
socialnega dela s to populacijo (Dekleva in
Razpotnik 2006: 262).
Poleg tega, da jim prodaja zagotavlja legitimni vir zaslužka in možnost razvijanja
delovnih izkušenj in navad, je vključevanje
brezdomcev v družbeno odmevno in sprejeto
dejavnost pozitivna izkušnja, ki izboljšuje
njihovo samopodobo in samospoštovanje.
Prav tako ni zanemarljiv vidik vključevanja,
povezovanja in sodelovanja z organizacijo, ki
izdaja časopis in organizira ostale dejavnosti,
saj tem ekstremno socialno izključenim osebam omogoča pletenje in širjenje socialnih
mrež prek komuniciranja s kupci in bralci
časopisa, strokovnimi delavci in konec koncev
z ostalimi brezdomci. Osamljenost, odtujenost
in odsotnost socialnih mrež so namreč poleg
materialne prikrajšanosti temeljne dimenzije
brezdomstva. Tako povezovanje in združevanje jim omogoča refleksijo svoje situacije
in identitete, daje jim možnost za kolektivno
družbeno akcijo in za organizirano delovanje
in izvajanje pritiska na centre moči (institucije, zakonodajalce) v smeri večje solidarnosti,
enakopravnega obravnavanja in politik, ki bi
problematiko reševale celostno, ne le opravičevale njihov položaj.
Projekt cestnega časopisa pa ni usmerjen le
v ranljivo skupino brezdomcev samih, pač pa
je usmerjen v celotno skupnost, saj angažira
in povezuje brezdomce, strokovnjake, ki se z
brezdomci ukvarjajo, in bodoče strokovnjake
(študente) pa tudi širšo javnost, mimoidoče,
ki jim je časopis prvenstveno tudi namenjen.
Namen časopisa je bolj pomoč brezdomcem,
poskus v smislu pomoč za samopomoč, saj je
njegov primarni cilj bolj aktivna in družbeno
sprejemljiva participacija te skrite in najbolj
socialno izključene populacije v javnem življenju, brez utopičnih pričakovanj po takojšnji
rešitvi strukturnih problemov, ki povzročajo
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Prvi slovenski časopis za
brezdomstvo in sorodna
socialna vprašanja
Začetek projekta Kralji ulice sega v leto
2004, ko je skupina raziskovalcev – visokošolskih pedagogov in študentov socialne
pedagogike na pedagoški fakulteti v Ljubljani
v okviru predmeta delo z brezdomci izvedla
projekt terenskega dela, ki se je zaključil s
projektom »24 ur bivanja z brezdomci« (gl.
Razpotnik, Dekleva 2005). Špela Razpotnik
in Bojan Dekleva sta v letih 2005 in 2006
izvajala raziskovalno nalogo »Problematika
brezdomstva v Ljubljani«, v okviru katere
sta na podlagi obsežnih terenskih izkušenj in
navezanih stikov z brezdomci izvedla akcijski
pilotski projekt – brezdomski oz. cestni časopis. Leta 2005 je tako izšla prva, poskusna
številka Kraljev ulice. Idejo cestnega časopisa
so tako brezdomci kot širša javnost zelo pozitivno sprejeli. Tako je prva številka v treh
ponatisih izšla v skupaj 2.600 izvodih in v
prodajo pritegnila 62 prodajalcev.
Navdušenje, pripravljenost sodelovati, zaupanje, ki so ga izkazali brezdomci, in dober
odziv bralcev in širše javnosti so prispevali k
odločitvi, da se je projekt izdajanja časopisa
nadaljeval in razvijal. Septembra 2005 sta bila
ustanovljena društvo za pomoč in samopomoč
brezdomcev Kralji ulice in Univerza pod zvezdami, ki je odprta in alternativna oblika izobraževanja, namenjena zlasti ljudem, ki so sicer
zaradi različnih razlogov izključeni iz ostalih
formalnih in neformalnih oblik izobraževanja.
V okviru Univerze pod zvezdami društvo
Kralji ulice kontinuirano organizira socialne,
kulturne in izobraževalne delavnice.
Do oktobra 2007 je društvo izdalo 18 številk
cestnega časopisa Kralji ulice, Ulični kraljedar
in tematsko stipovsko prilogo Street S–trip–nik.
Časopis Kralji ulice izhaja mesečno v nakladi
do 10.000 izvodov, ki jih prodajalci prodajajo
predvsem v Ljubljani, vendar tudi v Mariboru,
Celju, Slovenski Bistrici in na Primorskem.

Prodajalcem društvo ponuja usposabljanje za
prodajo ter jih, preden se vključijo v prodajo,
seznani s pravili prodaje. Brezdomci in ostali
socialno izključeni zainteresirani posamezniki
so vključeni v vse faze ustvarjanja časopisa; so člani uredniškega odbora, sodelujejo
pri zbiranju in ustvarjanju prispevkov in pri
tehnični pripravi časopisa za tisk. Uredniški
odbor in strokovno ekipo društva sestavljajo
strokovnjaki z različnih področij, ki združujejo kompetence terenskega, organizacijskega,
uredniškega, pedagoškega, socialnega in
marketinškega delovanja.
Vsebinska rdeča nit časopisa je brezdomstvo, življenje na ulici, socialna izključenost;
obravnava pa tudi številne ostale tematike, kot
so odvisnosti, kriminalizacija, nasilje, socialna
izrinjenost, zaposlovanje, družinska in odnosna problematika, socialne službe in službe
pomoči ipd. Vsebinsko ponuja časopis širok
nabor zgodb, anekdot, pripovedi, refleksij,
razmišljanj, slikovnega gradiva, pesmi, strokovnih prispevkov, poročil in drugih gradiv,
ki iz različnih zornih kotov in iz prve roke
osvetljujejo brezdomstvo pri nas (Razpotnik,
Dekleva 2005). Veliko večino člankov prispevajo brezdomci, ostalo pa drugi avtorji, ki se
zanimajo za omenjeno problematiko ali se z
njo strokovno srečujejo.
Cilji in usmeritve časopisa Kralji ulice so
tile: širši javnosti predstaviti življenje brezdomcev in njihovo kulturo na izviren, avtentičen način (zato so njihovi prispevki pogosto
objavljeni v slengu), vključevati čim več brezdomnih in socialno izključenih posameznikov
v javno življenje prek sodelovanja v procesu
nastajanja časopisa in jih informirati o možnih
oblikah pomoči zanje. Poleg tega pa časopis
ponuja tudi strokovno in kulturno–umetniško
refleksijo problematike in želi o njej vzpostaviti odprt dialog v širši javnosti in spodbujati
solidarnost.
Splošna usmeritev časopisa Kralji ulice je v
skladu z njegovim naslovom promovirajoča in
neobsojajoča za to družbeno skupino. Celoten
koncept temelji na krepitvi moči in zagovorništvu, ki je v skladu s strokovnimi usmeritvami
društva edini način za spoznavanje, pomoč
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brezdomsko problematiko ali po spremembi
njihovih načinov življenja.
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in spremembe v smeri večje solidarnosti in
družbene vključenosti populacije, ki je sicer
potisnjena na rob družbe.

Distribucijski dnevni center
Preden je društvo dobilo svoje prostore
(ki pa so za vse potrebe programa trenutno
premajhni in nezadostni), so pri distribuciji cestnega časopisa brezdomcem sodelovale organizacije Zavetišče za brezdomce na Poljanski,
CARS (Center za AIDS in ranljive skupine),
Karitas Štepanja vas, društvo za zmanjševanje
škode zaradi drog Stigma, ambulanta za osebe
brez urejenega zdravstvenega zavarovanja
ProBono, območna enota Rdečega križa Ljubljana in druge. Pri distribuciji časopisov na
druga območja Slovenije sodelujejo največ s
Škofijsko Karitas Maribor.
Od julija 2006 deluje distribucijski dnevni
center Kralji ulice, ki je namenjen distribuciji
časopisa, nastajanju prispevkov, reševanju
vsakodnevnih težav brezdomcev, konstruktivnemu preživljanju prostega časa brezdomcev,
izvajanju izobraževalnih in socialno–kulturnih
delavnic in interesnih skupin. V dnevnem centru potekajo tudi sestanki aktiva prodajalcev,
uredniškega odbora, tima in prostovoljcev,
deluje razstavni prostor, potekajo filmski
večeri.
Dnevni center je odprt šest dni v tednu, od
ponedeljka do sobote. Ob nedeljah enkrat mesečno so organizirani filmski večeri, ki so zelo
dobro obiskani, saj je med vikendi ponudba
programov in aktivnosti za brezdomce precej
okleščena. Med vikendi so dvakrat mesečno
organizirane tudi različne športne aktivnosti
(pohodi, košarka, plavanje …).
Obiskovalci centra dobijo hladne in tople
napitke in prigrizke, delimo jim podarjene
dobrine (hrana, oblačila, kozmetiko …). V garderobi podarjenih oblačil se lahko uporabniki
preoblečejo in tudi ostrižejo, lahko shranjujejo
lastnino ter v t. i. banki shranijo denar. Uporabniki dobijo tudi informacije, kje je kakšna vrsta
pomoči ali storitve na voljo, spodbujamo jih in
spremljamo pri urejanju osebnih dokumentov,
fotografiranju (pridobili smo npr. donacije

brezplačnih fotografij za osebne dokumente
od številnih ljubljanskih fotografov), pomagamo jim sprožiti postopek na upravni enoti za
prijavo stalnega prebivališča na CSD. Tiste,
ki imajo prekrške in jih ne morejo odplačati
(predvsem gre za kršitve zakona o javnem
redu in miru) motiviramo, da v okviru društva
opravljajo družbeno koristna dela in s tem
odslužijo kazen. V program usposabljanja na
delovnem mestu, ki poteka v okviru zavoda za
zaposlovanje, evropskega socialnega sklada
in ministrstva za delo, družino in socialne
zadeva, redno vključujemo čim večje število
zainteresiranih uporabnikov.
Zavedamo se pasti institucionalizacije in nevarnosti, da lahko z ustalitvijo na enem mestu
izgubimo stik s tistimi uporabniki, do katerih
smo – preden smo imeli svoje prostore – prišli
s terenskim delom, ki pa niso sprejeli dnevnega
centra kot frekventno točko svojega vsakdana.
Zato vzporedno z dnevnim centrom opravljamo tudi terensko delo, ki omogoča, da stalno
odkrivamo nove pojavne oblike brezdomstva
in ponudimo podporo in pomoč tistim, ki do
organizacij iz takih ali drugačnih razlogov
sploh ne pridejo, torej najbolj odrinjenim.

Terensko delo z brezdomci
Terensko delo je metoda dela s socialno izključenimi skupinami prebivalstva, ki sodijo v
t. i. skrito populacijo. Z njim se želimo približati uporabnikom v njihovem okolju, na njihovem
teritoriju, jim dodati moč in zmanjšati socialno,
zdravstveno in ekonomsko škodo. Namenjeno
je posameznikom in skupinam, ki jih obstoječe
službe ne morejo učinkovito doseči, ki nimajo
stikov z institucijami, ki so izključeni iz formalnih in neformalnih mrež, zasvojeni z alkoholom in drogami. Cilji terenskega dela so krepitev moči socialno izključenih, spodbujanje k
spremembam, samoaktivaciji in samopomoči,
informiranje, spremljanje, svetovanje, pogovor,
vzdrževanje stikov, druženje, družabništvo,
pomoč na domu, dostava časopisa.
V društvu opravljamo tri vrste terenskega
dela – detaširano (poulično), peripatetično in
domicilirano (na domu). Poulično terensko
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mo svetovanje, pogovor in druženje; velik del
naših uporabnikov ima namreč slabe socialne
mreže. S pomočjo prostovoljcev in uporabnikov adaptiramo stanovanje, ki ni primerno za
bivanje. Dajemo pomoč in podporo pri urejanju
obveznosti (elektrika, voda …). Naše prodajalce ali obiskovalce dnevnega centra obiskujemo
v bolnišnici in jim dajemo podporo.
Terensko delo redno beležimo na posebej
pripravljenih obrazcih, za potrebe strokovnega
tima izvajamo supervizijo. Načrtujemo tudi
obiskovanje uporabnikov v zaporu za podporo
pri izhodu iz zapora in pri vključitvi nazaj v
družbo in na trg dela.

Prostovoljno delo
Ob težnji, da bi se delo v društvu iz začetne
prostovoljne faze profesionaliziralo, se hkrati
zavedamo velike vrednosti, ki jo vnesejo prostovoljci s svojimi izkušnjami, znanji in pripravljenostjo, da delijo z našimi uporabniki svoj
čas. Zato nameravamo naprej razvijati delo s
prostovoljci, ki jim ponujamo usposabljanje,
redne sestanke in supervizijo. Vključujejo se
v delovanje dnevnega centra, terensko delo,
interesne skupine in delavnice, izlete, akcije,
promocije in družabne dogodke. Na željo
prostovoljcev organiziramo tudi predstavitve
drugih področij socialnega dela. Kot učna baza
izvajamo tudi mentorstvo prihodnjim strokovnjakom, študentkam in študentom fakultete
za socialno delo in pedagoške fakultete. Naši
prostovoljci so tudi drugi posamezniki, ki jih
zanimata problematika brezdomstva in življenje brezdomcev in se jim želijo približati, jih
spoznati in jim po svojih močeh pomagati.

Sklep
Brezdomstvo je kompleksen družbeni pojav,
ki vsebuje splet kulturnih, socialnopolitičnih,
ekonomskih, institucionalnih, odnosnih in
osebnostnih dejavnikov. Pojav brezdomstva
narašča, postaja vse bolj viden in pereč –
tako v svetu kot tudi pri nas. S porastom
pojava brezdomstva se pojavlja potreba po
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delo izvajamo na ulici, kjer se zadržujejo
dnevni brezdomci. Taka mesta so po navadi
parki, baze (mesta, kjer bivajo in prenočujejo
brezdomci) ali lokacije prodaje časopisa.
Terensko delo izvajamo v paru, pogosto s
kakšnim uporabnikom ali prostovoljcem.
Na terenu prek poznanstev spoznamo nove
uporabnike. Temelj dobrega terenskega dela
je osebni odnos med terenskim delavcem in
osebo ali skupino, s katero dela. Na terenu so
uporabniki programa veliko bolj sproščeni,
saj se nahajajo v svojem okolju, kjer se lažje
razvije delovni odnos. V okviru pouličnega
terenskega dela izvajamo informiranje (o
časopisu, društvu in drugih institucijah in organizacijah), spremljanje pri urejanju osebnih
dokumentov, denarne pomoči, svetovanje,
pogovor in podporo, pomoč pri urejanje prve
socialne pomoči, iskanje novih prodajalcev in
avtorjev prispevkov za časopis, dostavo časopisa na teren zaradi slabe mobilnosti prodajalcev,
čistilne akcije odvrženih igel, ki so v veliki
meri povezane z brezdomnimi uživalci drog.
V akcije se vključujejo tudi uporabniki sami,
ki so nepogrešljivi pri iskanju lokacij.
Peripatetično terensko delo izvajamo na
institucijah in organizacijah, ki se ukvarjajo z
brezdomno populacijo. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami nam omogoči informiranje
večjega števila ljudi, obenem se povezujemo
s strokovnimi delavci, ki izvajajo posamezne
storitve, in izmenjujemo izkušnje. Sorodne
organizacije nam pomagajo tudi pri distribuciji časopisa izven Ljubljane in nabiranju
prispevkov njihovih uporabnikov. V časopisu
tudi predstavljamo organizacije, ki delujejo
na področju socialnega varstva. Povezovanje
in kontinuirano sodelovanje z ostalimi organizacijami omogočata izmenjavo izkušenj,
mreženje, pretok informacij in združevanje
v neformalne iniciative, ki delujejo v smeri
izboljšanja trenutne neugodne politike financiranja nevladnih organizacij.
Domilicirano terensko delo opravljamo
na domu ali pa v bazah. Vzdržujemo redne
stike z uporabniki, ki živijo v negotovih ali
neprimernih bivališčih in v stanovanjskih
skupnostih. Pri obiskovanju na domu opravlja-
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razumevanju te problematike, raziskovanju in
ukrepanju, tako na mikro (od posameznika do
posameznika) kot tudi na makro družbeni ravni. Strokovni delavci, ki se pri delu srečujemo
z brezdomstvom, sooblikujemo pojmovanje in
obravnavanje brezdomstva. Nova, inovativna,
nizkopražna oblika dela, ki omogoča sprejemanje, aktivacijo in participacijo brezdomcev,
je cestni časopis. V društvu za pomoč in
samopomoč brezdomcev Kralji ulice poleg
cestnega časopisa vodimo tudi dnevni center
za brezdomce z različnimi socialno–kulturno–izobraževalnimi aktivnostmi in izvajamo
terensko delo in delo s prostovoljci.
Maja Kozar
Bojan Kuljanac
Maja Vižintin

kraljiulice@gmail.com
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IZOBRAŽEVANJE ZA
PREPREČEVANJE NASILJA
NAD STAREJŠIMI

Uvod
V Sloveniji, podobno kot v ostalih razvitih
državah, imamo demografski trend staranja
prebivalstva. Delež prebivalcev, starejših
od 65 let, ki je v Sloveniji leta 2004 znašal
15 %, se bo v letu 2020 povišal na 20 %
(SURS, projekcija Eurostat 2005: Projekcije
prebivalstva v Sloveniji). Nasilje nad starejšimi
je družbeni, socialni in javnozdravstveni pojav.
Starejše osebe so ranljiva skupina in skrb zanje
je odvisna od zrelosti družbe in sposobnosti
prepoznavanja dejavnikov tveganja za nasilje.
Vsako nasilno fizično ali psihično poseganje v
osebnost starejšega človeka pomembno vpliva
na razvoj bolezni, pojav poškodb, zmanjšuje
človekovo produktivnost in samostojnost in
slabša njegovo samopodobo, kar vodi v osamljenost in obup. Za preprečevanje nasilja nad
starejšimi je zelo pomembno, da vso družbo
ozaveščamo o tej problematiki in tako pripomoremo k zgodnjemu prepoznavanju prvih
znakov tega pojava. Starejše osebe je treba
zaščititi pred nasiljem in zlorabami in v ta
namen razviti ustrezne preventivne programe
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za usposabljanje in izobraževanje ljudi, ki
skrbijo za starejše osebe bodisi na njihovih domovih ali v institucijah, namenjenih starejšim.
Zaradi stresa na delovnem mestu se povečuje
tudi tveganje za nasilje strokovnih delavcev
v institucijah za zdravljenje, nego in oskrbo
starejših oseb. Zato je tudi izobraževanje zaposlenih v strokovnih institucijah nujno in bi
zagotovo izboljšalo kakovost dela s starejšimi
osebami.

Stanje v svetu
Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2002 je 4–6 % starejših oseb žrtev
nasilja na svojem domu (Krug et al. 2002: 129).
Predvidevajo, da je nasilje v institucijah še
pogostejši pojav. O tem govorijo tudi rezultati
raziskave o nasilju v domovih starejših občanov v ZDA. V raziskavi je 36 % zdravstvenih
in drugih delavcev, zaposlenih v domovih
starejših občanov, navedlo, da so že bili priče
fizičnemu nasilju nad starejšimi, ki so ga izvajali drugi zaposleni. Ob tem je 10 % zaposlenih
navedlo, da so tudi sami že bili storilci. Psihično nasilje zdravstvenih in drugih delavcev
nad starejšimi v domovih starejših občanov
je v isti raziskavi opazilo 81 % zaposlenih,
40 % zaposlenih zdravstvenih in drugih delavcev pa je samih že izvajalo psihično nasilje nad
starejšimi (op. cit.: 130).

Stanje v Sloveniji
V Sloveniji je leta 2005 Znanstvenoraziskovalno središče Koper izvedlo javnomnenjsko
raziskavo »Nasilje v družinah«. Raziskava je
vključevala tudi sklop z naslovom »Nasilje v
družinah in starostniki«. Rezultati kažejo, da
13,6 % anketiranih pozna vsaj eno družino, v
kateri so starostniki žrtve nasilja (Sedmak et
al. 2006: 24). Pri tem pa je treba poudariti,
da so starejše osebe s problematiko nasilja
(z zakonodajo in preventivnimi akcijami)
slabše seznanjene kot mlajše (op. cit.: 79).
Tudi stopnja tolerance do nasilnih ravnanj je
pri starejših višja kot pri mlajših (op. cit.: 80).
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Raziskava je tudi pokazala, da so ljudje bolj tolerantni v primeru zanemarjanja kot fizičnega
nasilja. Zelo zaskrbljujoče pa je, da velik delež
vprašanih starostnikov nikomur ne bi zaupal,
če bi postali žrtve nasilja. Raziskovalci podatek
razlagajo s tem, da imajo starejše osebe šibka
socialna omrežja, obenem pa nasilno ravnanje,
ki so mu izpostavljeni, občutijo kot oseben
neuspeh oziroma krivdo zaradi neuspešne
vzgoje (op. cit.: 81).

Javnozdravstveni
preventivni ukrepi
S staranjem prebivalstva se povečujejo
potrebe po storitvah za osebe, ki ne morejo
samostojno skrbeti zase. Trenutne potrebe
po dolgotrajni oskrbi v Sloveniji presegajo
razpoložljive kapacitete, ki jih zagotavljata
javni mreži na področju zdravstvenega in socialnega varstva (Strategija varstva starejših do
leta 2010: 19). Posledica tega je, da so starejše
osebe prepuščene negi in oskrbi na domu.
Družinski člani morajo tako opravljati vlogo
negovalk in negovalcev, pri tem pa nimajo
potrebne podpore in usposobljenosti za nego
in komunikacijo s starejšimi. Oskrbo starih
ljudi na domu večinoma opravljajo zaposlene
ženske, ki so v svojem poklicnem delu, družbi
in družini preobremenjene. To so hude ovire
za kakovostno oskrbo starejših na domu in
najpogostejši dejavniki tveganja za nasilje nad
starejšimi. Podobno je v ustanovah za nego in
oskrbo starejših, kjer je zaradi prezaposlenih
uslužbencev, slabe organizacije dela in delovnih pogojev težko vzpostaviti kakovosten
odnos s starostniki. Do nasilja v institucijah
pride tudi zaradi nezadostne usposobljenosti
za delo in sožitje s starejšimi.
Zato je treba uskladiti sodelovanje in ukrepanje različnih strok. Podlaga pri načrtovanju
preventivnih ukrepov za preprečevanje in
zmanjšanje nasilja so zakonodajni predpisi.
Promocijske aktivnosti v zvezi s preprečevanjem nasilja nad starejšimi in ozaveščanje
družbe o problematiki nasilja nad starejšimi so
naslednji pomemben ukrep v nizu preventivnih
ukrepov za preprečevanje nasilja. Pri tem ne

smemo pozabiti izobraževanja vseh ljudi, ki se
pri delu srečujejo s starejšimi. Razvijati je treba
tudi programe za izboljšanje organizacije dela
in delovnega okolja in pogojev dela za zaposlene v institucijah za zdravljenje, nego in oskrbo
starejših, saj je stres na delovnem mestu velik
dejavnik tveganja za nasilje nad starejšimi.

Zakonski predpisi
Ker je nasilje nad starejšimi javnozdravstveni pojav, ima prav področje zdravstvenega
varstva pomembno vlogo pri načrtovanju
preventivnih ukrepov za preprečevanje nasilja.
Tudi predlog zakona o preprečevanju nasilja
v družini (MDDSZ 2007) zavezuje ministre,
pristojne za delovanje policije, strokovnjake v
zdravstvenih organizacijah, socialnovarstvenih
zavodih in vzgojno–izobraževalnih zavodih,
da določijo pravila in postopke za usklajeno
delovanje organov in organizacij. V pristojnosti
ministrstev je, da zagotovijo izobraževanje
strokovnih delavcev, ki bodo v okviru protokolov zadolženi za obravnavanje nasilja, in
v enem letu po uveljavitvi tega zakona tudi
določijo obseg takega izobraževanja. Predlog
zakona določa, da je izobraževanje obvezno za
vse zaposlene v organih in organizacijah, ki se
pri delu srečujejo z žrtvami ali povzročitelji
nasilja (Predlog zakona o nasilju v družini
2007: 6).

Promocija preprečevanja
nasilja nad starejšimi
Petnajsti junij je svetovni dan ozaveščanja
o nasilju nad starejšimi. Izobraževanje in ozaveščanje javnosti sta pri tem zelo pomembna
preventivna ukrepa. Namen promocijskih
aktivnosti za preprečevanje nasilja je seznaniti
strokovnjake in splošno javnost o vrstah nasilja
nad starimi, o tem, kako prepoznati znake in
simptome nasilja, in kje poiskati pomoč.
Mediji so zelo učinkovito orodje, ki lahko
vplivajo na javnost, da ljudje spremenijo svoj
odnos do starejših oseb in se znebijo stereotipov o starejših.
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Tako laične negovalke in negovalci (svojci ali skrbniki, najeti negovalci na domu,
nemedicinsko osebje v DSO) kot neredko
tudi strokovno osebje, ki se srečujejo s starejšimi, so pogosto premalo ozaveščeni in
poučeni o specifičnih potrebah starega in
bolnega človeka in o primernem pristopu in
komunikaciji. Negovalci in negovalke lahko
prihajajo iz različnih družbenih okolij in pri
delu s starejšimi naletijo na velike kulturne
razlike in jezikovne ovire, ki se lahko končajo
z nasiljem.
Z namenom ozaveščanja, preprečevanja in
prepoznavanja nasilja je svetovna zdravstvena
organizacija leta 2005 razvila in ponudila
državam članicam vsebine za izvajanje izobraževanja. Priročnik TEACH–VIP je vsestransko učno gradivo in je namenjen izvajalcem
izobraževanja. Vsebuje teoretske osnove o
nasilju nad starejšimi, Power Point predstavitve
in multimedijska gradiva (kratki filmi ipd.).
Izobraževalne vsebine so primerne za dijake
in študente zdravstvenih smeri, zaposlene medicinske sestre, zdravstvene tehnike, zdravnike
in negovalno osebje v institucijah za nego in
oskrbo starejših, zaposlene v patronažni službi
in v službah za pomoč na domu, in odgovorne
osebe vladnih in nevladnih organizacij, ki se
ukvarjajo s problematiko nasilja nad starejšimi
osebami.
Izobraževalne vsebine o nasilju nad starejšimi so razdeljene v tri poglavja in obravnavajo nasilje nad starejšimi kot socialni pojav,
odkrivanje primerov nasilja nad starejšimi in
ukrepe za pomoč žrtvam nasilja in zakonodajne predpise in smernice za preprečevanje
in zmanjševanje nasilja nad starejšimi osebami.
V poglavju Nasilje nad starejšimi kot socialni pojav se poslušalci seznanijo z nasiljem
nad starejšimi kot družbenem pojavu z vsemi
njegovimi javnozdravstvenimi in socialnimi
posledicami na nacionalni in globalni ravni.
Izobraževalne vsebine, namenjene doseganju
tega cilja, zajemajo strukturo prebivalstva,
družbene spremembe na ekonomskem in
socialnem področju, spremembe vlog znotraj

družine in njene oblike. Poslušalci osvojijo
tudi definicije in spoznajo oblike nasilja nad
starejšimi, različne kulturne, etične in verske
poglede na nasilje in različne poglede na
nasilje glede na spol in starost vpletenih. Prikazani so tudi najpogostejši vzroki za nasilje
nad starejšimi in osebnostne lastnosti storilcev
nasilja.
Gradivo vsebuje še vsebine o duševnih težavah družinskih članov, ki negujejo starejše
osebe, in o vzrokih za nasilje, ki so povezani z
neprimernim življenjskim okoljem. Prav tako
poslušalci spoznajo vedenjske in osebnostne
lastnosti žrtev ter osvojijo znanje v zvezi s
posledicami nasilja nad starejšimi, ki se kažejo
na individualnem, družinskem in družbenem
področju.
V poglavju Odkrivanje primerov nasilja
nad starejšimi in možnosti za ukrepanje se
poslušalci seznanijo s problematiko odkrivanja
nasilja nad starejšimi in se naučijo prepoznati
zgodnje (opozorilne) znake. Prav tako spoznajo ukrepe za pomoč žrtvam in metode za
evalvacijo njihovih učinkov.
V zadnjem delu, ki govori o zakonskih
predpisih in smernicah za preprečevanje in
zmanjševanje nasilja nad starejšimi osebami,
pa poslušalci spoznajo različne metode dela pri
odkrivanju, raziskovanju in obravnavanju nasilja nad starejšimi. Poslušalci pridobijo veščine
za multidisciplinarno sodelovanje, za zbiranje
podatkov in informacij o nasilju nad starejšimi,
analizo podatkov in zagovorništvo. Seznanijo
se tudi z veljavno zakonodajo in obstoječimi
programi za preprečevanje nasilja.

Sklep
Tudi v Sloveniji postaja starejša populacija
vse pomembnejša ciljna skupina na področju
varovanja zdravja, vključno s preprečevanjem
nasilja, zato je treba razvijati programe izobraževanja in ponuditi učne vsebine vsem,
ki se pri delu srečujejo s starostniki. Gradivo
TEACH–VIP (priročnik in CD ROM) celostno obravnava problematiko nasilja in je
lahko koristen pripomoček za zainteresirane
strokovnjake, ki bi ga želeli uporabljati pri
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Izobraževanje
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izobraževanju ciljnih skupin na različnih področjih nasilja. Ugodno je tudi, da je gradivo
brezplačno dostopno.
Tanja Križman Vezočnik
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Barbara Mihevc Ponikvar
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in zdravstvenega varstva,
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samopotrjevanja, stremijo k perfekcionizmu in
ne znajo postaviti mej pri delu.

Kako doživljamo izgorevanje
na delovnem mestu

IZGOREVANJE SOCIALNIH
DELAVCEV, ZAPOSLENIH
V ZDRAVSTVU

Povzetek raziskave
Depresija in izgorevanje na delovnem mestu
postajata poklicni bolezni 21. stoletja. Najpomembnejši dejavnik, ki povzroča sindrom
izgorevanja na delovnem mestu, je dolgotrajna
izpostavljenost profesionalnemu stresu. Christina Maslach, ena od pionirk v raziskovanju
izgorevanja na delovnem mestu, razlaga izgorevanje kot sindrom emocionalne izčrpanosti, depersonalizacije in zmanjšane osebne izpolnitve,
prisoten med strokovnjaki, ki delajo s ljudmi.
Poklici pomoči so stresni zaradi vsakodnevne in neposredne komunikacije z uporabniki, ki
potrebujejo pomoč strokovnjaka. Taka komunikacija vključuje tudi strokovnjakov neposreden odnos in vživljanje v emocionalna stanja
uporabnikov, s katerimi delajo (empatijo). Za
strokovnjake so še posebno stresne situacije,
ko imajo zelo omejene vire in možnosti, da
pomagajo uporabnikom.
S stresom se srečujemo skoraj vsakodnevno.
Izgorevanju so izpostavljeni zaposleni, ki delajo z zelo visokimi cilji in pričakovanji, z velikim entuziazmom, jim delo pomeni področje

Vsak strokovnjak doživlja izgorevanje na
delovnem mestu na svoj način, vendar so
osnovne prvine iste. Pregled je povzet po
Maslach in Leiter (2002).
a) Razkroj povezanosti z delom. Izgorevanje
povzroči, da začne občutek povezanosti z
delom bledeti, in povzroči spremembe pri treh
pozitivnih čustvih, ki so povezana z delom –
energija se spremeni v izčrpanost, predanost v
cinizem, učinkovitost v neučinkovitost. Pri tem
so viri izgorevanja preobremenjenost z delom,
pomanjkanje nadzora, nezadostno nagrajevanje, nepoštenost sistema, razpad skupnosti in
konflikt vrednot.
b) Razkroj čustev. Čustveno mrtvilo je posledica
izgorevanja na delovnem mestu. Frustracija,
jeza, sovražnost, strah in tesnoba so čustvena
znamenja izgorevanja. Ker se čutimo onemogočeni, da bi dosegli zastavljene cilje, trpimo
zaradi frustracij, ki jih spremlja jeza, ta pa
podžiga negativne reakcije v odnosih z ljudmi
in cinizem do dela. Sovražnost je posledica
stanja, v katerem se zaposleni pri opravljanju
dela čutijo osramočene in ponižane. Strah in
tesnoba se pojavita, kadar ljudem primanjkuje
nadzora nad delom, ki ga opravljajo, in ko se
pri delu počutijo negotove ali celo ogrožene.
Izgorevanje na delovnem mestu se ne kaže
samo s prisotnostjo negativnih čustev, temveč pomeni tudi odsotnost pozitivnih čustev.
Pozitivna čustva pospešujejo predanost in
motivacijo, zaradi dobrega počutja pri delu smo
pripravljeni vložiti dodaten trud. Zadovoljstvo
ob uspehu lahko izravna bolečino ob neuspehu.
Cinizem se pojavi, ko se pozitivna čustva toliko
razkrojijo, da nimajo moči za izravnavanje negativnih. Vse sodimo in doživljamo negativno
z nezaupanjem in s sovražnostjo. Kadar so pri
ljudeh prisotna negativna čustva izgorevanja, to
posledično uničuje družbene odnose. Povsem
običajni pogovori so lahko nabiti s sovražnostjo in nestrpnostjo, vsakdanje družbene stike
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spremenijo v neprijetna srečanja. Čustva so
sredstvo za prevajanje zunanjih dogodkov v
osebne izraze. In narobe, naša čustva pogosto
vodijo naše odzive na dogodek. Poleg tega so
čustva ključ do razumevanja, da izgorevanje
izvira iz stanja neusklajenosti med zaposlenim
in njegovim delovnim okoljem.
c) Težava usklajevanja med človekom in delom.
Izgorevanje na delovnem mestu se zelo kaže s
čustvi in vedenjem strokovnjaka, zato prevladuje prepričanje, da je izgorevanje »problem
ljudi« in ne delovnega mesta. Na tako prepričanje vpliva to, da zaposleni opisujejo občutke
ob izgorevanju v okviru osebnih izkušenj in
se zatekajo k individualnim rešitvam (obisk
svetovalca ali sprememba kariere). Občutki
izolacije in odtujenosti vedno znova potrjujejo,
da je izgorevanje na delovnem mestu znak
njihovih osebnih pomanjkljivosti in neuspehov. Neposredne žrtve izgorevanja lahko tudi
skrivajo čustva pred zunanjim svetom, kar še
poglablja razlike med obema perspektivama.
Kako zaposleni verjamejo v individualno perspektivo izgorevanja, je odvisno od tega, ali
so sami žrtve izgorevanja ali pa ga opazujejo
pri drugih.
Organizacije so kompleksni sistemi, ki
združujejo veliko med seboj delujočih elementov različnih velikosti in kakovosti. Pritiskom,
ki so jim izpostavljene, se prilagodijo tako, da
preoblikujejo velikost in medsebojne odnose
teh elementov. Ti posegi rušijo delovne odnose, ki so jih znotraj teh elementov vzpostavili
posamezniki. V ekonomiji nazadovanja, ko
so ukrepi zmanjševanja stroškov skrčili možnosti za zaposlitev, zaposleni zaradi golega
preživetja raje vztrajajo v delovnih odnosih,
ki ne ustrezajo njihovim pričakovanjem. Pritisk stopničasto pada s širokih in političnih
prizorišč, prek okrajne politike na lokalne
organizacije in nato na posameznika. Postopki
za reševanje problemov na enem nivoju postanejo vir problemov na nivoju pod njim. Tako
uravnavanje globalnih ekonomskih vzorcev
vodi do verižnih pritiskov navzdol. Ustavijo
se pri zaposlenih, ki so v neposrednem stiku s
strankami in katerih možnosti za prilagajanje
so omejene. Prav zaradi tega je tveganje, da

bodo žrtev izgorevanja na delovnem mestu,
veliko večje.
V magistrski nalogi sem opravila raziskavo
o izgorevanju na delovnem mestu socialnih
delavcev, ki so zaposleni v zdravstvu. Želela
sem ugotoviti vire profesionalnih obremenitev,
raven izgorevanja, intenzivnost simptomov
izgorevanja in strategije obvladovanja profesionalnih obremenitev, ki jih pri delu uporabljajo
socialni delavci.
Želela sem ugotoviti vire profesionalnih
obremenitev, raven izgorevanja, intenzivnost
simptomov izgorevanja in strategije obvladovanja profesionalnega stresa.
Cilj je bil tudi raziskati odnose med profesionalnimi obremenitvami in izgorevanjem in
med ravnijo izgorevanja, simptomi in strategijami obvladovanja profesionalnega stresa.
V raziskavi je sodelovalo 50 socialnih delavcev, ki so zaposleni v slovenskih zdravstvenih
institucijah. To je 76 % celotne populacije
socialnih delavcev, ki so zaposleni v slovenskih
zdravstvenih institucijah.
Podatki so bili zbrani z vprašalniki:
• Splošni vprašalnik z 12 vprašanji, ki se nanašajo na socio–demografske dejavnike.
• Vprašalnik o profesionalnih obremenitvah. Za
potrebe te raziskave je bila prilagojena »Skala
procjena za ispitivanje profesionalne opterećenosti (burnout)« (Jasmina Škrinjar po Horvat
1998). Od 87 vprašanj jih je uporabljenih 36,
ki so prilagojena specifičnosti dela socialnih
delavcev v zdravstvu. Gre za zanesljivo diagnostično sredstvo za raziskovanje profesionalne
obremenjenosti.
• Vprašalnik o izgorevanju na delovnem mestu.
Uporabljen je bil Maslach Burnout Inventory
(MBI). MBI Human Services Survey je mednarodno priznan vprašalnik za raziskovanje
izgorevanja na delovnem mestu in vsebuje tri
podskale: za emocionalno izčrpanost, depersonalizacijo in zmanjšano osebno izpolnitev.
Instrument vsebuje 22 trditev. Dovoljenje za
uporabo vprašalnika Maslach Burnout Inventory je bilo pridobljeno z nakupom priročnika
Maslach Burnout Inventory Manual pri lastniku avtorskih pravic na MBI Inventory podjetju
CPP, Mountain View, Kalifornija.
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Rezultati
V raziskavi so sodelovali socialni delavci,
ki so zaposleni v zdravstvenih institucijah
republike Slovenije. Anketiranih je bilo 45
socialnih delavk in pet socialnih delavcev.
Povprečna starost je bila 42 let. Največ anketiranih je bilo poročenih in imajo povprečno
1,5 otroka. Povprečna delovna doba je bila 19
let, od tega v zdravstvu 12,6 leta. Največ socialnih delavcev je bilo zaposlenih za nedoločen
čas in so imeli funkcijo socialnega delavca.

 revladovali so socialni delavci z univerzitetno
P
izobrazbo, 52,2 % pa jih je nadaljevalo izobraževanje. Anketirani so povprečno porabili 21 ur
tedensko za delo z bolniki in 9,3 ure tedensko
za priprave na delo.
Pri socialnih delavcih v zdravstvu so prevladovali viri profesionalnih obremenitev,
ki se pojavljajo enkrat mesečno. S pomočjo
faktorske analize smo dobili pet faktorjev
profesionalnih obremenitev socialnih delavcev
v zdravstvu in jih poimenovali:
1. delovna obremenitev zaradi konflikta strokovnega in administrativnega dela in nejasnih
profesionalnih vlog
2. napeti odnosi kot profesionalni pritisk
3. nezadostna strokovnost kot vir profesionalne
obremenitve
4. strokovna nezanesljivost
5. odgovornost dela.
Statistično je najbolj izražena povezanost
med faktorjem 1 in faktorjem 2. Faktor 5, ki
ga je bilo težko definirati, ni bil statistično
pomembno povezan z nobenim od faktorjev
profesionalnih obremenitev.
Emocionalna izčrpanost je bila pri socialnih
delavcih v zdravstvu povezana z vsemi faktorji
profesionalnih obremenitev z izjemo faktorja
5. Statistično je najbolj izražena povezanost
med emocionalno izčrpanostjo in faktorjem
1. Depersonalizacija je bila povezana samo s
faktorjema 1 in 2. Osebna izpolnitev ni bila
povezana s faktorji profesionalnih obremenitev
(Tabela 1).
Emocionalna izčrpanost in osebna izpolnitev sta enakomerno (srednja raven)

Tabela 1: Korelacija med faktorji profesionalnih obremenitev in sub-skalami MBI anketirane populacije
1. Emocionalna izčrpanost 2. Depersonalizacija

3. Osebna
izpolnitev

1. Delovna obremenitev zaradi konflikta
strokovnega in administrativnega dela
in nejasnih profesionalnih vlog

0,764*

0,435*

–0,066

2. Napeti odnosi kot profesionalni pritisk

0,483*

0,358*

–0,070

3. Nezadostna strokovnost kot vir
profesionalne obremenitve

0,380*

0,232

0,022

4. Strokovna nezanesljivost

0,546*
0,244

0,198
0,172

0,056
–0,252

5. Odgovornost dela

* Stopnja statistične značilnosti je 0,01.
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• Vprašalnik o simptomih izgorevanja. Na
podlagi predelane literature je bil sestavljen
vprašalnik, ki pokaže morebitne simptome
izgorevanja na delovnem mestu. Vsebuje 23
trditev.
• Vprašalnik o strategijah obvladovanja profesionalnega stresa. Pri raziskavi je bila uporabljena »Skala za procjenu strategija svladavanja profesionalnog stresa (coping)«. Gre za
zanesljivo diagnostično sredstvo, ki raziskuje
strategije obvladovanja profesionalnega stresa
(Jasmina Škrinjar, 1996). Vprašalnik vsebuje
34 trditev.
Pri vprašalnikih 2, 3, 4 in 5 so imeli anketiranci na voljo 7 stopenj odgovorov, s katerimi
izražajo pogostost določenih reakcij, vezanih
na delo: 0 – nikoli, 1 – nekajkrat na leto, 2 –
enkrat mesečno, 3 – večkrat mesečno, 4 – vsak
teden, 5 – večkrat tedensko in 6 – vsak dan.
Večji rezultat tako nakazuje pogostejšo prisotnost določenih reakcij.
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Slika 1: Raven emocionalne izčrpanosti anketirane populacije
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Slika 2: Raven osebne izpolnitve anketirane populacije
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Slika 3: Raven depersonalizacije anketirane populacije
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p orazdeljeni med socialnimi delavci v zdravstvu (sliki 1 in 2).
Pri depersonalizaciji so prevladovali anketiranci z nizko depersonalizacijo, sledijo jim
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socialni delavci s srednjo depersonalizacijo,
najmanj anketiranih je z visoko depersonalizacijo (slika 3).
Pokazala se je statistično pomembna razlika pri depersonalizaciji socialnih delavcih
z različno delovno dobo v zdravstvu. Depersonalizacija je bila pomembno nižja pri
socialnih delavcih, zaposlenih v zdravstvu
10–20 let oz. 30 ali več let. Zaradi nehomogenosti variance ni bilo mogoče opraviti analize
variance depersonalizacije in skupne delovne
dobe, kakor tudi ne med osebno izpolnitvijo in
zaposlenostjo v zdravstvu, kjer se je pokazalo,
da ni bilo jasnega trenda porasta ali padanja
depersonalizacije s skupno delovno dobo.
Depersonalizacija se je pokazala nekoliko
nižja pri socialnih delavcih z 10–20 let skupne
delovne dobe.
Potrdila se je značilna pozitivna povezanost
med depersonalizacijo in emocionalno izčrpanostjo in negativna povezanost med depersonalizacijo in osebno izpolnitvijo. S tem se
ponovno potrdi teorija o izgorelosti – pozitivna
povezanost depersonalizacije z emocionalno
izčrpanostjo in negativna povezanost z osebno
izpolnitvijo.
Simptomi izgorevanja so bili pri socialnih
delavcih v zdravstvu prisotni nekajkrat letno,
pojavili pa so se tudi istočasno na vseh področjih njihovega delovanja ter so bili med seboj
povezani. S pomočjo faktorske analize simptomov izgorevanja smo ugotovili tri faktorje
simptomov izgorevanja in jih poimenovali:
1. fiziološki simptomi izgorevanja
2. psihološki simptomi izgorevanja
3. negativen odnos do kolegov in bolnikov.
Najbolj je bila izražena povezanost med
psihološkimi in fiziološkimi simptomi izgorevanja.
Emocionalna izčrpanost je bila povezana s
psihološkimi in fiziološkimi simptomi izgorevanja. Depersonalizacija je bila povezana z
vsemi simptomi izgorevanja. Pri osebni izpolnitvi je bila izražena povezanost s faktorjem
3 (tabela 2).
Socialni delavci v zdravstvu so uporabljali
strategije obvladovanja profesionalnega stresa
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1. Psihološki simptomi
Emocionalna izčrpanost
Depersonalizacija
Osebna izpolnitev

2. Negativen odnos
do kolegov in bolnikov

0,670*

0,173

0,588*
–0,226

0,429*
–0,323

3. Fiziološki simptomi
0,834*

**

0,416*
–0,114

* Stopnja statistične značilnosti je 0,01.
** Stopnja statistične značilnosti je 0,05.
Tabela 3: Korelacija med faktorji strategij obvladovanja profesionalnega stresa in podskalami anketirane MBI populacije
1. Aktivno obvladovanje
profesionalnega stresa

Emocionalna
izčrpanost
Depersonalizacija
Osebna izpolnitev

2. Emocionalna
preplavljenost

3. Kompenzacija

3. Samopotrjevanje na
neposlovnih področjih

0,247

0,690*

0,183

–0,131

0,114

0,494*
–0,175

0,090

0,000

0,134

0,272

0,274

* Stopnja statistične značilnosti je 0,01.

Sklep
večkrat mesečno. S pomočjo faktorske analize
smo dobili štiri faktorje strategij obvladovanja
profesionalnega stresa, ki so jih uporabljali
socialni delavci, in jih poimenovali:
1. aktivno obvladovanje profesionalnega
stresa
2. emocionalna preplavljenost
3. kompenzacija
4. samopotrjevanje na neposlovnih področjih.
Statistično je bila najbolj izražena povezanost med faktorjema 1 in 3.
Faktor 2 je bil povezan z depersonalizacijo
in emocionalno izčrpanostjo. Med ostalimi
strategijami obvladovanja profesionalnega
stresa in podskalo MBI ni bilo statistično
pomembne povezanosti (tabela 3).
Demografski podatki niso bili statistično
povezani z viri profesionalnih obremenitev, z
izjemo faktorja 5, ki je bil pri socialnih delavcih nekoliko višji kot pri socialnih delavkah.
Emocionalna izčrpanost, depersonalizacija,
osebna izpolnitev in simptomi izgorevanja
niso bili povezani z demografskimi dejavniki.

Raziskava je potrdila prisotnost izgorevanja
na delovnem mestu pri socialnih delavkah in
delavcih v zdravstvu.
Z ustreznim sistematičnim in učinkovitim
organizacijskim pristopom je treba odpraviti
ali vsaj omejiti in obvladati dejavnike profesionalnega stresa, ki povzročajo izgorevanje na
delovnem mestu socialnih delavk in delavcev
v zdravstvu.
Rezultati so pokazali tudi potrebo po postavitvi enotnih normativov in standardov za
kvalitetno delo socialnih delavk in delavcev
v zdravstvu in potrebo po jasnejši in enotnejši definiciji vloge socialnih delavcev v
zdravstvu.
Študente socialnega dela lahko že v času
študija izobražujemo o dejavnikih profesionalnega stresa in sindroma izgorevanja na delovnem mestu. Zagotoviti jim moramo dovolj
študijske prakse v različnih institucijah, kjer
bodo lahko spoznali različne oblike profesionalnega stresa.
Vse to bo prispevalo k boljšim in kvalitetnejšim rezultatom dela socialnih delavk in
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Tabela 2: Korelacija med faktorji simptomov izgorevanje in podskalami MBI anketirane populacije
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delavcev v zdravstvu kakor tudi k napredovanju
same stroke socialnega dela.
Diana Jeleč

diana.jelec@gmail.com
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Socialno delo v zdravstveni
dejavnosti in zakonodaja

DISKRIMINACIJA
SOCIALNIH DELAVCEV

Leto 2007 sta evropska komisija in svet
Evropske unije razglasila za evropsko leto
enakih možnosti za vse. Socialni delavci in
delavke v zdravstveni dejavnosti upajo, da to
pomeni tudi usklajevanje sistemov socialne
varnosti in koordinacijo z načelom, da so osebe, ki opravljajo enako vrsto dela, načeloma
upravičene do enake vrste in višine obvezne
socialne varnosti.
V nadaljevanju opozorim na dejstva, zaradi
katerih socialni delavci in delavke, zaposleni
v zdravstveni dejavnosti, niso zadovoljni oziroma se čutijo diskriminirani v primerjavi s
socialnimi (strokovnimi) delavci in delavkami
v socialnem varstvu. Prva spodbuda za pripravo omenjenega prispevka je prav razglasitev
evropskega leta enakih možnosti za vse. In
druga, ne manj pomembna je misel, da socialni delavci in delavke nismo usposobljeni za
pomoč tistim, ki jo od nas pričakujejo, če sami
nismo občutljivi za prepoznavanje krivic, ki jih
družba kreira hote ali nehote. Na te krivice je
treba opozarjati in delovati v smeri pozitivnih
sprememb.

Ukrepe in aktivnosti, ki jih opravljajo zdravstveni delavci, delavke in zdravstveni sodelavci, sodelavke pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in
poškodovancev, in vsebino in opravljanje zdravstvene dejavnosti, javno zdravstveno službo in
povezovanje zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev, delavk v zbornice in združenja ureja zakon o zdravstveni dejavnosti (2005).
Minister za zdravje določi poklice zdravstvenih
delavcev, delavk in zdravstvenih sodelavcev,
sodelavk, njihovo delovno področje in stopnje
zahtevnosti na seznamu poklicev v zdravstveni
dejavnosti (2004). Delovno področje in poklicno dejavnost zdravstvenih sodelavcev, sodelavk
pa določi delodajalec v svojih internih aktih.
Zakon o socialnem varstvu (2007) v 80. členu
navaja, da se socialnovarstvene storitve, ki se
opravljajo izven socialnovarstvene dejavnosti
(v zdravstvu, šolstvu, pravosodju), opravljajo
po normativih in standardih iz drugega odstavka 11. člena tega zakona, hkrati pa posamezni
členi, ki opredeljujejo zagotavljanje mreže
javne službe socialnovarstvenih storitev, njihovo financiranje in akt o sistemizaciji delovnih
mest to zanikajo. Država si bo prizadevala, so
zapisali v nacionalnem programu socialnega
varstva do leta 2005, da bi storitve, ki jih kot
izvirne programe razvijajo in izvajajo socialne
službe na področjih zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in pravosodja, povezala
v enovit sistem in spodbujala njihove nosilce,
da bi jih lahko razvijali v okviru lastnih dejavnosti. Prizadevanja se niso uresničila in leta
2007 ne moremo govoriti o enovitem sistemu
izvajalcev. Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2006–2010 pa
ne vključuje deleža socialnovarstvenih storitev
socialnih služb na področju zdravstva, vzgoje
in izobraževanja in pravosodja.
V bolnišnicah se povečuje število posameznikov, ki poleg zdravstvene obravnave
potrebujejo tudi pomoč pri reševanju socialnih
težav. Vse več je starostnikov, ki zaradi poškodovanja ali poslabšanja kroničnega obolenja
potrebujejo postrežbo in pomoč pri opravljanju
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vseh osnovnih življenjskih potreb. Zakon o socialnem varstvu navaja, da pobudo za začetek
postopka za uveljavljanje socialnovarstvenih
storitev poleg svojcev oziroma osebe, ki živi
v skupnem gospodinjstvu, podata delodajalec
in sindikat. Seveda pa starostniki, osebe brez
bivališča in brez lastnih dohodkov nimajo delodajalca niti niso vključeni v sindikat.
Center za socialno delo mora postaviti skrbnika, skrbnico za poseben primer ali skrbnika,
skrbnico za določeno vrsto opravil, kadar je to
potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika, posameznice, določa zakon o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (2004). O tem so
center za socialno delo dolžni obvestiti matičar,
najbližji sorodniki, člani gospodinjstva in sosedje, organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in drugi. Vendar pa se s to problematiko
najpogosteje srečujejo socialni delavci, delavke
v bolnišnicah, kadar pacient, pacientka nima
bližnjih sorodnikov in zaradi poškodbe ali obolenja sam, sama ne more izraziti svojega mnenja
in osebne privolitve o posredovanju osebnih
podatkov. Socialni delavci, delavke bolnišnice
so v precepu med spoštovanjem določil zakona
o varstvu osebnih podatkov (2007) in tem, da
osebne podatke in podatke o zdravstvenem stanju brez soglasja posredujejo pristojnim centrom
za socialno delo zaradi postavitve skrbnika,
skrbnice za posebni primer.
Ob tem se socialnim delavcem, delavkam,
zaposlenim v bolnišnicah, zastavlja vprašanje,
ali je njihovo delo legalno in legitimno. V
obravnavo pacienta, pacientke jih zdravnik,
zdravnica ali medicinska sestra vključi največkrat v primeru, kadar predvideva, da bo po
odpustu potreboval zdravstveno in socialnovarstveno oskrbo. Zaradi neurejenih bivalnih
razmer ali zahtevne zdravstvene obravnave je
to ob sedanji mreži zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev na terenu skoraj nemogoče
zagotoviti na bolnikovem domu. Celodnevno
oskrbo je mogoče zagotoviti posamezniku, posameznici brez svojcev oziroma bližnjih oseb
samo kot institucionalno varstvo. Sorodniki
pacientov, ki jim po odpustu doma ne morejo
zagotoviti 24–urne oskrbe zaradi zaposlitve
ali lastnih zdravstvenih težav, imajo velika

pričakovanja. Prepričani so, da zadostuje, da s
svojim problemom seznanijo socialno delavko
v bolnišnici – da je ta pooblaščena in pristojna
za zagotovitev institucionalne oskrbe ostarelemu staršu ali partnerju po poškodbi ali bolezni,
potem ko so jo seznanili, da zanj ne morejo poskrbeti doma. To obrazložijo takole: »Nikoli do
sedaj ni potreboval socialnega varstva, torej je
sedaj upravičen, da izkoristi, za kar je prispeval
vse življenje.« Socialni delavec jih mora zelo
obzirno seznaniti s postopki za uveljavljanje
pravic do socialnovarstvenih storitev in s svojimi znanji in veščinami pridobiti vse udeležene
za sodelovanje. Da bi izboljšali sodelovanje in
zagotavljanje zdravstvene in socialnovarstvene
obravnave po odpustu iz bolnišnice, sta minister za zdravje in minister za delo, družino in
socialne zadeve leta 2004 podpisala navodilo o
zagotavljanju zdravstvene in socialno varstvene
obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic in
v primerih, ko upravičenec živi doma (2004).
V kliničnem centru pa je bilo ugotovljeno, da
so pred podpisom teh navodil iz bolnišnice v
institucionalno varstvo sprejeli povprečno po
22 pacientov na mesec, po podpisu pa manj
kot 15 (Eržen 2005: 15).
Glede na to bi bila nujna zakonska opredelitev socialnega dela v zdravstveni dejavnosti in
razmeram prilagojena posodobitev obstoječe
zakonodaje. Socialnovarstvene storitve, ki jih
opravljajo socialni delavci v socialno varstveni
dejavnosti, so opredeljene v zakonu o socialnem varstvu.

Pripravništvo
Socialni delavci in delavke, zaposleni v
zdravstveni dejavnosti, morajo za samostojno
opravljanje strokovnega dela opraviti strokovni izpit na ministrstvu za zdravje, skladno
s pravilnikom o pripravništvu in strokovnih
izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
(2004). Vsebino pripravništva, program in postopek opravljanja strokovnega izpita predpiše
minister za zdravje. Gre za številčno majhno
skupino, zato se zastavlja vprašanje, ali bo kdaj
pripravljen poseben pravilnik za opravljanje
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področja socialnega varstva. Pripravi program
usposabljanja, pri tem mora upoštevati vsebine,
ki pokrivajo splošni in posebni del usposabljanja pripravnika ali pripravnice.
Zaradi nenatančnih navodil so bili nekateri socialni delavci in delavke v zdravstveni
dejavnosti v letu 2007 seznanjeni, da nimajo
opravljenega legitimnega strokovnega izpita
in da bodo morali zaradi nenatančnih navodil
brez lastne krivde po večletnem samostojnem
opravljanju strokovnega dela opravljati strokovni izpit oziroma dopolnilni del strokovnega
izpita. Opravljanje pripravništva in opravljanje
strokovnega izpita v socialnem varstvu je opredeljeno z omenjenima pravilnikoma.

Priznanje strokovnega izpita
Po pridobitvi višje šolske izobrazbe mora
socialni delavec, delavka v zdravstveni dejavnosti oddati vlogo (skupaj z mnenjem
nadrejenega) za priznanje strokovnega izpita
in pripravništva delodajalcu, ki jo pošlje
ministrstvu za zdravje. Minister, pristojen za
zdravje, odloči, ali je upravičen, upravičena do
oprostitve opravljanja pripravništva oziroma
priznanja strokovnega naziva.
Socialnemu delavcu, delavki v socialnem
varstvu se po pridobitvi višje stopnje izobrazbe
strokovni izpit prizna in lahko takoj napreduje
iz naziva »mentor« v »samostojni svetovalec«
oziroma iz naziva »svetovalec« v naziv »višji
svetovalec«, v skladu s pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev na področju socialnega varstva v
nazive (2000, spremembe 2001).
Isti izobraževalni sistem, ista država, drugačna obravnava. Socialni delavci, delavke v
zdravstveni dejavnosti morajo napisati prošnjo,
prositi za mnenje nadrejenega. V socialnem
varstvu je priznanje strokovnega izpita opredeljeno s pravilnikom.

Napredovanje – plača
Za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
se upošteva kolektivna pogodba za dejavnost
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pripravništva in strokovnega izpita za socialne
delavce in delavke v zdravstveni dejavnosti, kot
je to za druge poklice (diplomirani sanitarni
inženir, inženirka, diplomirani fizioterapevt,
fizioterapevtka, diplomirani inženir, inženirka
radiologije). V zdravstveni dejavnosti veljajo
ena merila za določanje plačila in nadomestila
pripravnikov za zdravstvene delavce, druga pa
za zdravstvene sodelavce. Zakon o izvrševanju
proračuna za leti 2007 in 2008 določa, da se
sredstva za plače in nadomestila zdravnikov–
pripravnikov in sekundarijev, ki so državljani
držav članic Evropske unije, in sredstva za
plače in nadomestila pripravnikov zdravstvenih
poklicev zagotavljajo iz sredstev zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
V preteklosti je resor zdravstva in socialnega
varstva do leta 1992 vodil republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo, nato minister
za zdravstvo, družino in socialno varstvo, kjer
so opravljali strokovni izpit socialni delavci
in delavke v zdravstveni in socialnovarstveni
dejavnosti. V letu 1993 je bilo varstvo družine
in socialno varstvo izločeno iz ministrstva za
zdravje in priključeno ministrstvu za delo. Zaradi ne dovolj jasnih navodil pa so delodajalci
napotili posamezne socialne delavce–pripravnike iz zdravstvenih zavodov na opravljanje
strokovnega izpita na ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve oziroma pozneje
na socialno zbornico Slovenije.
Pripravništvo na področju socialnega
varstva ureja pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva (2004), opravljanje
strokovnega izpita pa pravilnik o strokovnem
izpitu na področju socialnega varstva (2004).
Pogoje in način opravljanja pripravništva in
strokovnega izpita določi socialna zbornica
Slovenije. Usposabljanje pripravnikov na področju socialnega varstva poteka po programu,
ki obsega splošni del in posebni del z izbirnim
delom. Praktične izkušnje, veščine in znanja, ki
so jih kandidati, kandidatke pridobili po končani strokovni izobrazbi na področju socialnega
varstva, se lahko priznajo kot pripravništvo. Da
pripravnikovo usposabljanje poteka po določenem programu usposabljanja, skrbi mentor,
mentorica, ki je strokovni delavec, delavka s
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zdravstva in socialnega varstva Slovenije
(1994). Izhodiščno plačo tarifne skupine opredeljuje s količnikom 3,25 za visokošolsko izobrazbo. Kljub temu pa socialni delavci, delavke
nimamo enakih možnosti za napredovanje in
s tem zagotovljenih enakih pogojev socialne
varnosti – plače.
Napredovanja socialnih delavcev, delavk v
zdravstveni dejavnosti so opredeljena s pravilnikom o napredovanju delavcev, zaposlenih v
zdravstvu (2000), in to največ za pet razredov.
Izjemoma (odvisno od predpostavljenega) so
v nekaterih zdravstvenih zavodih posamezniki
in posameznice pridobili naziv samostojni
strokovni sodelavec z izhodiščnim količnikom
3,60. Limitirano je tudi število točk za pogoje
napredovanja pa kriterijih dodatna funkcionalna znanja, interdisciplinarna usposobljenost,
samostojnost in zanesljivost in ustvarjalnost.
Iz posameznega kriterija lahko napredujejo le
za dva plačilna razreda. Zahteve pa so specifične in jih v posameznih poklicnih skupinah
zlahka dosežejo, v drugih skupinah pa je to
ovira, da ne morejo napredovati do končnega
plačilnega razreda.
Strokovni delavci v socialnem varstvu
napredujejo skladno s pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev na področju socialnega varstva v
nazive. Zaposlenim omogoča napredovanja v
nazive »samostojni svetovalec« 3,60 in »višji
svetovalec« 4,20 (primerjava upošteva visokošolsko izobrazbo). Pri vsakem napredovanju v
naziv pa strokovni delavec, delavka oziroma
strokovni sodelavec, sodelavka obdrži število
plačilnih razredov.
Zgled. Socialni delavec, delavka v zdravstveni dejavnosti po pridobitvi visokošolske
izobrazbe po 20 letih strokovnega dela mora
najprej oddati vlogo z mnenjem nadrejenega za
oprostitev pripravništva in priznanje strokovnega izpita. Ko to pridobi, je ocenjen kot začetnik
z izhodiščnim količnikom 3,25. Socialni delavec v socialnem varstvu po pridobitvi višje
šolske izobrazbe (enako let prakse) napreduje
iz pridobljenega naziva svetovalec v naziv višji
svetovalec z izhodiščnim količnikom 4,20.
Torej je razlika takoj za 0,95 količnika, kar

pomeni, da socialni delavec, delavka v zdravstveni dejavnosti prejema samo 77 % plače v
primerjavi s tistim, tisto v socialnim varstvu.
Socialni delavec, delavka v socialnem varstvu
na leto zasluži dodatne 3,5 plače socialnega
delavca, delavke v zdravstveni dejavnosti.
V nadaljevanju je treba upoštevati, da imajo
socialni delavci v zdravstveni dejavnosti poleg
nižjih prejemkov tudi nižjo pokojninsko osnovo. To potrjuje ugotovitev in trditev, da sistem
obvezne socialne varnosti ne daje enakih
ugodnosti in negira enake možnosti.

Profesionalna združenja
Glede na interes zdravstvenih delavcev
iz posamezne poklicne skupine se lahko
ustanovijo poklicne zbornice ali strokovna
združenja (Zakon o zdravstveni dejavnosti
2005). Zbornica oziroma strokovno združenje
je pravna oseba zasebnega prava in ji minister za zdravje podeli pooblastilo za vodenje
registra izvajalcev posameznih zdravstvenih
dejavnosti, izdajo potrdil o vpisu in izbrisu
iz registra za zasebne izvajalce, izvajanje
strokovnega nadzora s svetovanjem, izdajanje,
podaljšanje in odvzem licence izvajalcem
posamezne zdravstvene dejavnosti in načrtovanje specializacije in specialističnih izpitov.
V soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje,
izda pravilnike, s katerimi podrobneje uredi
področje, na katerem izvaja naloge javnega
pooblastila, in določi priporočene tarife za
izvajalce. V zdravstveni dejavnosti je na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju
zaposlenih manj kot sto socialnih delavcev in
delavk. Iz števila zaposlenih je mogoče takoj
videti, da ustanovitev samostojne zbornice, ki
bi lahko kompetentno opravljala predvidene
naloge, ni možna.
Socialni delavci v zdravstveni dejavnosti so
v okviru društva socialnih delavk in delavcev
Slovenije ustanovili dve sekciji, sekcijo socialnih delavcev v zdravstvu in psihiatrično sekcijo. Vendar pa je organizacijo in sodelovanje
zelo težko usklajevati, saj poleg strokovnega
dela zahteva dodatno angažiranje. V večini
zdravstvenih zavodov je zaposlena le po ena
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projekte supervizije dela strokovnih delavcev,
izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in
strokovnih sodelavcev in sodeluje pri pripravi
zakonskih predpisov in pri pripravi strokovnih
podlag za socialnovarstveni program.
Socialna zbornica Slovenije je osrednje
strokovno združenje, v katerega se prostovoljno vključujejo izvajalci s področja socialnega
varstva in drugi izvajalci, ki želijo prispevati
k razvoju področja. Članstvo je prostovoljno.
V individualno članstvo se lahko včlanijo
strokovni delavci in delavke, opredeljeni v
69. členu, in strokovni delavci in delavke,
opredeljeni v 70. členu zakona o socialnem
varstvu, pa tudi drugi delavci, ki izkazujejo
interes za članstvo. Zainteresirane organizacije, društva, ustanove in skupnosti se lahko
včlanijo v kolektivno članstvo zbornice. Tudi
socialni delavci v zdravstveni dejavnosti so
lahko člani socialne zbornice Slovenije, vendar
le individualni. Za odločitev in vključitev pa ni
zanemarljiv podatek o individualni članarini in
prejemki v zdravstveni dejavnosti.
Dve sekciji socialnih delavcev v zdravstveni
dejavnosti nista organizaciji, ki bi lahko skrbeli
za strokovni nadzor, načrtovali specializacije in
specialistične izpite, določali katalog storitev
in skrbeli za standarde storitev, zagotavljali in
skrbeli za enoten informacijski sistem. Z Zakonom o socialnem varstvu pa so opredeljene
skupnosti, ki koordinirajo razvojne aktivnosti
in sodelujejo pri opredeljevanju pogojev v
okviru dejavnosti ter uresničujejo skupne
naloge in interese izvajalcev.

Izobraževanje, supervizija
Načrtovanje izobraževanja za socialne
delavce v zdravstveni dejavnosti bi moralo
biti zelo specifično, da bi celostno zajeli zahtevno in zapleteno svojevrstnost in posebne
značilnosti dela na posameznih področjih
(zdravstveni domovi, splošne bolnišnice, psihiatrične bolnišnice, onkološki inštitut, inštitut
za rehabilitacijo). Seveda je za načrtovalca
izobraževanja pomembno, da si za realizacijo
izvedbe zagotovi zadostno število udeležencev. Zakon o zdravstveni dejavnosti navaja,
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socialna delavka in odsotnost zaradi strokovnega srečanja lahko moti proces in organizacijo
dela ali pa je težava pri pridobivanju potrebnih
finančnih sredstev.
Skladno z zakonom o socialnem varstvu se
lahko javni socialnovarstveni zavodi, koncesionarji in druge pravne in fizične osebe, ki
opravljajo socialnovarstvene storitve, povezujejo v skupnosti.
1. Skupnost socialno varstvenih zavodov Slovenije
določa standarde za izvajanje posameznih storitev ter vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje
zbirko podatkov s področja dejavnosti. Skrbi
za enoten informacijski sistem na področju
dejavnosti skupnosti, ga vodi in zagotavlja
njegovo povezavo v enoten informacijski
sistem socialnega varstva. Vzpostavi, vodi,
vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko podatkov s področja dejavnosti skupnosti. Načrtuje
in izvaja izobraževanje za delavce na področju
dejavnosti skupnosti in koordinira razvojne
aktivnosti.
2. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri
za socialno delo, standarde in normative za
izvajanje posameznih vrst nalog, ki so z zakonom poverjene centrom za socialno delo kot
javna pooblastila, in nalog, ki jih centrom za
socialno delo nalagajo drugi predpisi.
Za povezanost, razvoj in strokovni dvig
socialno varstvene dejavnosti skrbi Socialna
zbornica Slovenije. Za strokovne delavce in
strokovne sodelavce načrtuje in organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje,
načrtuje in organizira supervizijo strokovnega
dela strokovnih delavcev. Določi pogoje in
način opravljanja pripravništva ter spremlja
in nadzoruje izvajanje pripravništva, določa
pogoje in način opravljanja strokovnega izpita
ter organizira in izvaja preverjanje znanja za
pridobitev strokovnega izpita na področju
socialnega varstva.
Socialna zbornica opravlja tudi druge
naloge: sprejme kodeks etike delavcev na
področju socialnega varstva, promovira in nadzira njegovo izvajanje in ukrepa ob njegovem
kršenju, daje mnenja v postopkih podelitve
koncesij in dovoljenj za delo, spremlja in izvaja
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da je strokovno izpopolnjevanje pravica in
dolžnost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev, zato jim mora zavod omogočiti
stalno spremljanje razvoja zdravstvenih ved,
občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih
zdravstvenih zavodih, občasno preverjanje
teoretskega in praktičnega znanja. Vsebino,
roke in postopke strokovnega izpopolnjevanja
določi minister za zdravje, vendar to za socialne delavce še ni določeno. Prav zaradi tega se
pogosto zgodi, da socialni delavec v bolnišnici
na pisno prošnjo za izobraževanju dobi ustni
odgovor: »Žal ni sredstev«.
Socialni delavci v zdravstveni dejavnosti
niso upravičeni do supervizije in je nimajo
organizirane. Kako zelo jo potrebujejo, bi
povedali še zlasti tam, kjer je v zdravstvenem
zavodu ali službi zaposlen samo en socialni delavec. Sam mora opraviti vse operativno delo,
vsa administrativna dela, ob hkratnem načrtovanju strokovnega socialnega dela, samostojni
skrbi za spremljanje potrebne zakonodaje in
samostojnem predstavljanju svoje poklicne
skupine med priznanimi in uveljavljenimi
primarnimi poklicnimi skupinami.
Socialna zbornica Slovenije načrtuje in
organizira stalno strokovno izobraževanje
in usposabljanje za strokovne delavce in
strokovne sodelavce v socialnem varstvu.
Izvaja načrtovanje, izvajanje in spremljanje
supervizije strokovnega dela kot javno pooblastilo od leta 1995, skladno s pravilnikom
o načrtovanju, spremljanju in izvajanju
strokovnega dela na področju socialnega varstva (2003). Supervizija je metoda trajnega
učenja iz dela, ki omogoča kakovostnejše
opravljanje socialnovarstvene dejavnosti ter
spodbuja poklicni in osebni razvoj na različnih delovnih področjih, hkrati pa je ena od
oblik poklicnega spremljanja in varovanja
kakovosti strokovnega dela v organizacijah
socialnega varstva. Je strokovno–etična
dolžnost in potreba delavcev na področju
socialnega varstva.
Za permanentno izobraževanje in seznanjanje z zakonskimi novostmi zaposlenih skrbijo
tudi skupnost socialnih zavodov Slovenije in
skupnost centrov za socialno delo Slovenije.

Glede na opisano situacijo, pomanjkanje
sredstev za izobraževanje socialnih delavcev v
zdravstveni dejavnosti, nedorečenost vsebin, rokov in postopkov strokovnega izpopolnjevanja je
predstavljena skupina glede možnosti izobraževanja v deprivilegiranem položaju v primerjavi
s socialnimi delavci v socialnem varstvu.

Specializacija
Specializacije v zdravstveni dejavnosti
opredeljuje zakon o zdravstveni dejavnosti.
Za opravljanje zahtevnejših nalog zdravstvene
dejavnosti se zdravstveni delavci in zdravstveni
sodelavci z visoko in višjo strokovno izobrazbo
specializirajo na posameznih ožjih zdravstvenih strokovnih področjih. Vrste, trajanje in
vsebino specializacije, postopek opravljanja
specialističnega izpita in imenovanje izpitne
komisije za zdravnike, zobozdravnike in
magistre farmacije določi pristojna zbornica
s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje,
za druge zdravstvene delavce in zdravstvene
sodelavce pa minister, pristojen za zdravje.
Zdravstvenemu delavcu in zdravstvenemu
sodelavcu (razen zdravniku, zobozdravniku
ali magistru farmacije) odobri specializacijo
ministrstvo, pristojno za zdravje, na predlog
zdravstvenega zavoda, če gre za zasebnega
zdravstvenega delavca, pa na njegov predlog.
Pri odobravanju specializacij se upoštevajo
kadrovski normativi, določeni s planom zdravstvenega varstva. Glede na predstavljena zakonska določila socialni delavci v zdravstveni
dejavnosti ne morejo uveljavljati specializacije,
opravljene na fakulteti za socialno delo.

Standardi in normativi
Enotni seznam zdravstvenih storitev in
samoupravni sporazum o njegovi uporabi v
svobodni menjavi dela (»zelena knjiga«, 1982)
je od leta 1982 osnovni dokument normiranja
v zdravstvu. Vsako posamezno storitev ovrednoti v točkah, minutah trajanja in potrebni
kadrovski zasedbi, po katerem zdravstvena
služba beleži, obračunava in vrednoti svoje
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in načela smotrne organiziranosti izvajalcev.
Sestavni del standarda posamezne storitve
sestavlja tudi strokovno izpopolnjevanje, supervizija, organizirana po načelu supervizijskih posvetov, in strokovno izpopolnjevanje v
obsegu panožne kolektivne pogodbe.
Socialni delavci v zdravstveni dejavnosti
nimajo opredeljenih standardov in ne normativov. Zato so pogosto vključeni zaradi zagotovitve pomoči posameznikom z obrazložitvijo:
»Že nekaj služb smo vključili, sedaj pa upamo,
da nam boste vi pomagali pri reševanju tega
problema.«
Storitve v socialnem varstvu so natančno
opredeljene, zato lahko socialni delavec posamezniku pove, da ni pristojen za določeno
storitev.

Praksa študentov FSD
Ministrstvo za zdravje je ljubljanskemu
kliničnemu centru leta 2005 podelilo naslov
učne baze za opravljanje prakse. Vendar je
za organiziranje prakse študentov fakultete
za socialno delo kar nekaj ovir. V skladu s
statutom Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana, sprejetim v letu 2007, se lahko
organizira praksa tudi za druge visokošolske
študije. Še vedno pa je nedorečeno vprašanje
glede zagotavljanja stroškov delodajalcu, saj je
treba skladno s kolektivno pogodbo študentom,
ki opravljajo obvezno prakso, zagotoviti sredstva za malico in potne stroške, mentor pa je
upravičen do mentorskega dodatka.

Obremenjenost
Ne glede na neustrezno vrednotenje storitev
socialnega dela v zdravstveni dejavnosti število
obravnav in število storitev nenehno narašča, v
obdobju 1995 do 2004 za 60 % (Eržen 2005:
12). Indeks naraščanja števila obravnavanih
pacientov in storitev od leta 1999 do 2006
je 126. Torej mora šest zaposlenih socialnih
delavcev opraviti za dobro četrtino več storitev, kar pomeni, da opravijo dodatno delo za
1,56 delavca. Ob upoštevanju demografskih
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storitve. Socialno delo je opredeljeno v dveh
storitvah:
1. Socialna obravnava psihiatričnega bolnika–
ambulantna obsega: intervju z bolnikom in
svojci, posvet z zdravstvenimi sodelavci, dokumentiranje, ukrepanje na podlagi dobljenih
podatkov pri socialni službi, patronaži, delovni
organizaciji in podobno. Vključuje tudi socialni posvet. Časovni normativ 120 minut.
2. Krajša socialna obravnava ali intervencija;
traja 20 minut.
Zaposleni z visoko izobrazbo mora letno
opraviti 19.080 točk oziroma 1.700 ur, zdravnik pa 1.590 ur. Zdravniška zbornica je ob
pogajanjih (Pogajanja 1999) številu 1.590 ur
na leto nasprotovala. Predstavili so, da ima
zdravnik ob 40–urnem delovnem tednu in
ob upoštevanju pravic iz kolektivne pogodbe
(dopust, malica, priprava na delo) in zakonske
obveznosti (nenehno strokovno izpopolnjevanje) za neposredno delo s pacienti na voljo le
1.320 ur na leto oziroma 1.243 ur, če upoštevamo še povprečno slovensko odsotnost zaradi
bolezni.
Poudariti moramo, da je število točk oziroma
letni normativ prirejen ambulantni obravnavi.
Socialni delavec pa mora iz delovnega okolja
(pisarne) na pogovor k pacientu na oddelek
tudi z mestnim avtobusom. Ni navedeno, kako
ovrednotiti čas poti do posameznega oddelka
in pacienta oz. zdravstvenih delavcev, kadar
zaradi diagnostične obravnave razgovor s pacientom ni možen, in čas, ko po vzpostavljeni
telefonski zvezi strokovni delavec v domu
starejših občanov, centru za socialno delo itn.
ni dosegljiv
Storitve socialnega varstva so opredeljene
v zakonu o socialnem varstvu in so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav.
Standarde in normative opredeljuje pravilnik
o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (1995). Standard posamezne storitve
je določen z temi elementi: opis storitve, upravičenci ali strokovno področje, na katerem se
uporablja, postopek izvajanja, trajanje, metode
dela, izvajalci, izobraževanje in supervizija,
dokumentacija. Normativ določa časovne
okvire storitve, število storitev na izvajalca
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sprememb in sprememb družbenega in ekonomskega položaja, pričakovanja uporabnikov
in navodil iz pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja (2003), da je bolnišnično zdravljenje omejeno na najkrajši možni čas, ki je
potreben za izvršitev posegov oziroma storitev, bo število storitev še naraščalo in s tem
seveda tudi obremenjenost socialnih delavcev
v zdravstveni dejavnosti. Zaradi nerazvite in
nezadostne mreže storitev, ki bi posameznikom
po odpustu iz bolnišnice zagotovile potrebno
rehabilitacijo, pomoč in postrežbo pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, pa
so zelo obremenjujoča pričakovanja svojcev.
Odgovor v socialnih zavodih glede sprejema
bolnika, ki potrebuje zdravstveno in socialno
varstveno oskrbo, a mu je doma zaradi različnih razlogov ni mogoče zagotoviti, in še
nima 65 let, oz. bolnika, ki je koloniziran z
bolnišnično okužbo, se glasi: »Dokler nimamo
ustreznih kapacitet in kadra, ga ne moremo
sprejeti, saj mu ne moremo zagotoviti potrebne
oskrbe.«

Dodatni programi,
povečan obseg dela
Za povečan obseg dela lahko zaposleni v
zdravstveni dejavnosti dobi izplačilo dodatka, skladno z uredbo o povečanem obsegu
dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti (2006), če
zavod ugotovi, da se je zaposlenemu zaradi
dodatnega obsega dela zavoda povečal obseg
dela ali je bil dodatno obremenjen z delom v
okviru polnega delovnega časa. Vendar brez
dogovorjenih meril, standardov in normativov
ni mogoče zagovarjati povečanega obsega
storitev socialnih delavcev.

Zaključek
Kakovost delovnega življenja je poseben
segment kakovosti življenja in je osnova za vse
pogoje, ki so potrebni za kakovostno zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb. Svetlik
(1996) navaja, da je v literaturi s področja

upravljanja človeških virov kakovost delovnega
življenja opredeljena kot sredstvo za povečanje
produktivnosti s pomočjo večje motiviranosti
in večjega zadovoljstva delavcev. S primerno
oblikovanjem dela lahko povečamo motivacijo
delavcev za delo, kar po eni strani izboljša
delovne rezultate, po drugi pa poveča zadovoljstvo delavcev. Z nekoliko posploševanja bi
lahko dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu
z delom, združili v šest skupin (Svetlik 2002:
184):
• vsebina dela: možnost uporabe znanja, možnost učenja in strokovne rasti, zanimivost
dela
• samostojnost pri delu: možnost odločanja
delavca, kaj in kako bo delal, samostojno
razporejanje delovnega časa, vključenost v
odločanje o splošnejših vprašanjih dela in
organizacije
• plača, dodatki in ugodnosti
• vodenje in organizacija dela: ohlapen nadzor,
dajanje priznanj in pohval, izrekanje pripomb
in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb za nemoten potek dela
• odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, sproščena
komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in
podrejenimi
• delovne razmere: varnost pred poškodbami
in obolenji, odpravljanje motečih dejavnikov
fizičnega in psihičnega delovnega okolja.
S primerjavo teh dejavnikov med socialnimi
delavci in delavkami, zaposlenimi v zdravstveni dejavnosti in socialnem varstvu, vidimo
velik razkorak med posameznimi dejavniki
– zakonodajo, pripravništvom, priznanjem
strokovnega izpita, možnostjo napredovanja in
primerljivostjo plač, izobraževanjem in supervizijo, opredelitvijo standardov in normativov
in preobremenitvijo kot motečim dejavnikom
delovnega okolja. To pomeni sedem minusov
za socialne delavce v zdravstveni dejavnosti
v primerjavi s socialnimi delavci v socialnem
varstvu. Ugotovitev, da socialni delavec v
zdravstveni dejavnosti zasluži na leto tri in pol
svoje plače manj kot socialni delavec v socialnem varstvu, pomeni, da je treba zaradi enakih
možnosti za vse v naši državi uskladiti plačni
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sistem. Zagotavljanje dostojanstva in enakih
možnosti in preprečevanje socialne izključenosti je temeljno izhodišče ukrepov na področju
socialnega varstva. V letu 2007, evropskem
letu enakih možnosti za vse, socialni delavci
v zdravstveni dejavnosti te uskladitve še niso
doživeli.

poročilo

»DAR IDEJE«
INOVATIVNI PROGRAM
vdc AJDOVŠČINA–VIPAVA

UVOD
Varstveno-delovni center Ajdovščina–Vipava deluje popolnoma samostojno kot javni
zavod od 1. 1. 2007 in je eden najmlajših
tovrstnih centrov v Sloveniji. Sestavljen je iz
varstveno-delovnega centra Ajdovščina, ki
deluje že od leta 1983, in varstveno-delovnega centra Vipava, ki je bil ustanovljen leta
2003 pod okriljem centra za socialno delo v
Ajdovščini.
Leto 2006 je bilo leto priprav na formalne
organizacijske spremembe, leto 2007 pa je prvo
leto samostojnosti in oblikovanja življenja v
novih dimenzijah.
Še vedno se bo nadaljevala skupna hoja
po poti, kjer varovanci in delavci kot osebe
potujejo k istemu cilju. Program dela je oblikovan tako, da varovanci skupaj z zaposlenimi
kvalitetno preživljajo čas, ki je namenjen delu
in aktivnostim.
Osnovno poslanstvo, ki se uresničuje v naši
ustanovi, je pomoč osebam, ki so duševno in
telesno ovirane, da živijo polno življenje v
skupnosti.
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Filozofija, ki se uresničuje v ustanovi, je
spoštovanje sočloveka in vseh vrednot, ki oblikujejo človečnost – sodelovanje, solidarnost,
delavnost, redoljubnost, olikanost, samouresničevanje in samopreseganje.
Vizija naše ustanove je ustvarjati zadovoljstvo in dobro vzdušje v skupnosti varovancev
in zaposlenih. Enako pomembno je kvalitetno
opravljanje storitev, podpiranje varovancev v
njihovem razvoju, medsebojno sodelovanje v
ustanovi in z okoljem in razvijanje kot učeča
se organizacija.
Osnovni cilj izvajanja naših programov se
kaže v podpiranju varovancev na poti v samostojnost, moč in svobodno izbiro.
Namen izvajanja programov v praksi je
pomoč varovancem pri ohranjanju njihovih
sposobnosti, razvijanju njihovih spretnosti in
uresničevanju odgovornosti do sebe in drugih
(Hočevar 2007: 7–8).

Dejavnost
VDC Ajdovščina–Vipava
Dejavnost ustanove je izvajanje osnovnega
standardnega programa, ki zajema varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji; pri nas
temelji na ustvarjanju lastnih izdelkov in na proizvodnem delu. Izvajamo tudi 18 nadstandardnih
programov, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost
ter poživijo delo in življenje v ustanovi.
Pri delu uporabljamo različne metode. Delo
s posameznikom pomeni pomoč posamezniku
pri razvijanju njegove osebnosti in čim boljšem
funkcioniranju v vsakdanjem življenju in v
ustanovi. Obenem podpiramo razvijanje osebnih spretnosti, talentov in ustvarjalnih zmožnosti. Varovancem, ki so različno telesno ovirani,
poskušamo poiskati vsaj eno ustrezno fazo dela
ali faze dela prilagoditi njihovim zmožnostim.
Pri posameznikih, ki imajo več spretnosti za
fizično delo, je pozornost namenjena kvantiteti
in kvaliteti opravljenega zaposlitvenega dela.
Pri ustvarjalnih posameznikih spodbujamo
razvoj ustvarjalnosti in estetskega čuta.
Delo s skupino se uresničuje po principih
skupinske dinamike. Varovancem je omogočeno, da izrazijo svoje in skupne potrebe, želje in
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pričakovanja v skupini. Na skupnih sestankih
varovanci soodločajo o vprašanjih povezanih z
delom in življenjem v posamezni enoti. O tem
potekajo stalni dogovori in usklajevanja.
S psihosocialno terapijo je mišljena pomoč
in osebna podpora posamezniku, ki se znajde
v različnih življenjskih težavah in stiskah.
V procesu krepitve moči izvajamo individualne načrte z metodo individualnega
načrtovanja. Hkrati s tem procesom spodbujamo tudi zagovorništvo, izražanje skupnih in
posameznih potreb in problemov in dajanje
predlogov za njihovo reševanje.
Pri delu s posameznikom uporabljamo tudi
načine sistemskega ravnanja za razvoj socialne
osebnosti varovanca. Posamezen varovanec in
skupina pripadata raznim drugim sistemom
(družina, center CUIO, skupina institucionalnega varstva odraslih, bivalna skupnost,
vaška skupnost, društva idr.), ki tudi vplivajo
na način njihovega življenja.
Samozagovorništvo se uresničuje na osebni
ravni z individualnimi pogovori in z individualnim načrtovanjem, na skupni ravni pa na sestankih in v pogovorih (Hočevar 2005: 4–5).
Za osnovno funkcioniranje skupinskega
dela in življenja imamo dogovorjena in napisana pravila: hišni in dnevni red, organizacijska
pravila in listo pravic in dolžnosti varovancev.
Vsak na novo sprejeti varovanec je z njimi
seznanjen. Osnovna pravila so:
• točno prihajanje in odhajanje s skupino ali
samostojno na zaposlitvene aktivnosti
• zapuščanje zaposlitvenega mesta le ob
utemeljenem razlogu
• čas za malico in kosilo je določen v dnevnem redu enot
• med časom zaposlitve varovanci praviloma
ne opravljajo privatnih zadev, obiskov
• mobilni telefoni se uporabljajo obzirno
• vsak varovanec po opravljenem delu po svojih močeh pospravi svoj delovni prostor.
Prizadevanje vseh v ustanovi je usmerjeno
k spoštovanju sočloveka in njegovega dostojanstva, v uresničevanje vrednot, ki oblikujejo
človečnost, in v osebnostno rast v medsebojnih
odnosih. Kot pomoč pri uresničevanju vrednot uporabljamo etični kodeks za delavce v

s ocialnem varstvu, osnovni bonton kulturnega
obnašanja, načela resolucije o nacionalnem
programu socialnega varstva in strateška
izhodišča VDC Ajdovščina–Vipava od leta
2007–2010.

Program dela in življenja
V obe enoti VDC skupaj je vključenih 59
varovancev. V opisu nadstandardnega programa »Dar ideje« se bomo osredotočili na enoto
Vipava. Vanjo je vključenih 21 varovancev, med
njimi je 14 tudi gibalno oviranih, zato potrebujejo stalno pomoč pri negi, higienskih potrebah,
hranjenju in oblačenju. Za izvajanje dejavnosti
v enoti Vipava skrbi pet zaposlenih.
Varovanci prihajajo v VDC na različne
načine. Tisti, ki so nastanjeni v centru invalidnih otrok v Vipavi, prihajajo v VDC peš
s spremljevalci, iz bivalne enote se vozijo s
kombijem VDC-ja, domačine iz bližnje okolice
pa vozijo starši oziroma hodijo sami peš.
Naš delovni čas traja od 7. od 15. ure. Zapolnjen je z individualnim in skupinskim delom,
ustvarjanjem in interesnimi dejavnostmi. Med
aktivnostmi si vzamemo čas za malico, kosilo
in za čiščenje delovnih površin in prostorov.
Da si delo laže organiziramo, imamo izdelan
tedenski program dela in življenja.
Poleg naštetih aktivnosti se skupno poveselimo ob rojstnih dnevih, ob praznovanju obletnic in drugih prireditev. Vse to pripomore k
boljšemu počutju varovancev in zaposlenih.
Izdelan imamo tudi letni program zaposlitve
pod posebnimi pogoji, ki ima poudarek na
ustvarjalnem izdelovanju lastnih izdelkov in
del po naročilu in na individualnih ustvarjalnih
aktivnostih. Varovanci sami prodajajo izdelke
v bližnjem trgovskem centru Fama v Vipavi,
v centru Mercator v Ajdovščini in na vseh
bližnjih prireditvah. Na leto izdelamo okrog
50 vrst različnih izdelkov iz lesa, gline, svile,
blaga, papirja itn. – okrog 6.000 unikatnih prodajnih artiklov. Ker so posamezniki različno
telesno in duševno ovirani, se ustvarjalne aktivnosti izvajajo z spodbudo zaposlenih glede
na talente, interese, spretnosti in zmožnosti
fine ročne motorike.
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Varovance spodbujamo, da se vključujejo
v razna društva in invalidske in dobrodelne
organizacije. Sodelujejo tudi z občinskimi
službami za odpravo arhitekturnih ovir za lažji
dostop z invalidskimi vozički.
Varovanci se s pomočjo drugih oseb ali
samostojno z osebno izbiro vključujejo v ožje
okolje, v katerem živijo in delajo. S spoznavanjem širšega okolja si pridobivajo življenjske in
kulturne izkušnje, ki jim pomagajo oblikovati
osebnost. Sem sodijo ekskurzije in izleti, ki
so organizirani nekajkrat na leto. Varovancem
omogočimo tudi obisk kulturnih prireditev,
udeležbo na raznih sejmih s prodajo, obisk
razstav, koncertov in tekmovanj. Udeležujejo
se športnih tekmovanj na lokalni, regijski in
republiški ravni, ki jih organizira Specialna
olimpiada Slovenije. Prek te organizacije se je
ena varovanka lani udeležila tudi svetovnega
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Socialna integracija

»Dar

izbire. Namen samozagovorništva je v tem, da
varovanci izražajo svoje in skupne potrebe in
dajejo predloge za njihovo reševanje, zadovoljevanje in uresničitev.
Sodelovanje z družino varovancev oziroma
s starši poteka stalno. Potrebno je zaradi skupnega dogovarjanja pri doseganju zastavljenih
ciljev ali reševanju težav. Stiki s starši potekajo
osebno s srečanjem, po telefonu ali ob skupnih sestankih. Tako se prepleta skupna skrb
za vodenje njihovih otrok in za rast v njihovi
samostojnosti. Srečanje s starši organiziramo
vsako leto. Na njem jih seznanimo z delom in
življenjem v VDC in s predpisi. Obenem je
ta čas namenjen tudi druženju s pogovorom
in klepetom.
Delo v skupnosti terja od vseh delavcev
stalno medsebojno sodelovanje in usklajevanje. Vsak ponedeljek se delavci zberemo
na sestanku delovne skupine, kjer poteka
evalvacija dela preteklega tedna, dogovori o
skupnem pristopu v odnosu do posameznih
varovancev ali celotne skupine in iskanje najustreznejših strokovnih rešitev pri reševanju
določene problematike. Obenem planiramo
delo za tekoči teden.
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Ohranjanje in razvijanje sožitja v skupini je
eno od temeljnih načel ustanove. Usmerjeno je
v oblikovanje pristnih in iskrenih odnosov in
se uresničuje na različne načine – z izražanjem
osebnih misli, čustev, želja, potreb, s poslušanjem in vživljanjem v drugega, z medsebojnim
sodelovanjem in pomočjo, z upoštevanjem
vseh članov skupine in s primernim navezovanjem stikov z drugimi ljudmi.
Pri razvijanju celostne osebnosti varovancem individualno ponudimo osebno pomoč
v obliki vodenja, svetovanja in podpore. Pri
tem upoštevamo vse človekove razsežnosti.
Izvajamo pa tudi metodo socialnega dela s
posameznikom za pomoč pri reševanju težav in stisk. Pri razvoju duševne razsežnosti
dajemo poudarek na čustveno razsežnost.
Zadovoljujemo potrebe po varnosti, sprejetosti in pripadnosti. Ustrezno prepoznavamo in
izražamo pozitivna oziroma negativna čustva.
Učimo se sproščanja čustvenih napetosti in
preusmerjanja v ustrezne aktivnosti. Poudarek
dajemo razvoju doživljanja pozitivnih čustev
prijateljstva, ljubezni, simpatije in veselja. Med
drugim razvijamo tudi realno samopodobo in
realen uvid v svoje sposobnosti.
Za razvoj osebne odgovornosti je pomembno preseganje samega sebe in skrb za potrebe
drugega. Pričakujemo spoštovanje dnevnega in
hišnega reda in organizacijskih pravil. Spodbujamo samoiniciativno opravljanje vsakodnevnih delovnih opravil. Varovanci morajo skrbeti
za osebno urejenost, redoljubnost in razvijanje
higienskih navad.
Za utrjevanje posameznikove samozavesti
je pomembno iskanje primernih zaposlitev in
potrjevanje in izražanje samega sebe.
Z vsemi varovanci izvajamo letno zapisovanje in revidiranje individualnih načrtov za
samostojnejše življenje, zapisovanje evalvacije
in letni pogovor delavcev skupaj z varovancem
na delovnem timu.
Namen zapisovanja načrtov je krepitev
moči. Varovanec sam definira svoje potrebe
za polno življenje in prevzema vpliv nad tem,
kje bo živel, kaj bo delal in kdo ga bo podpiral
pri razvoju samostojnosti. Pri posamezniku
kot osebnosti je poudarjena njegova možnost
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prvenstva v Šanghaju in si priborila dve srebrni
medalji.
Vsako leto se varovanci skupaj z zaposlenimi udeležujemo letovanja na morju, ki ga
združimo z »delavnicami za življenje«. Namen
letovanja je skrb za zdravje in krepitev psihofizične kondicije varovancev in učenje novih
veščin in spretnosti.
Velik poudarek dajemo vseživljenjskemu
učenju, ki je namenjeno ohranjanju splošne
razgledanosti. Uresničujemo ga s spremljanjem
medijev, s sodelovanjem v vseh nadstandardnih
programih, ki jih izvaja VDC, s pogovori na
delovnih sestankih in z razvijanjem novih
ustvarjalnih znanj.

Nadstandardni inovativni
program »Dar ideje«
Zaradi gibalne oviranosti večine varovancev
dajemo v VDC poudarek na izdelovanje lastnih
unikatnih izdelkov. S stališča ustvarjanja novih
idej je delo zahtevno, saj tržišče terja stalne
spremembe. Potrebno je tudi neprestano učenje
novih ustvarjalnih tehnik in razvijanje obstoječih. Sem sodijo razne likovne, oblikovalske
in svojstvene veščine. Ustvarjanje je proces
nenehnega iskanja in izpopolnjevanja. Kupci
postajajo v poplavi širokih ponudb vedno
zahtevnejši, obenem pa je tudi varovancem
sprememba v procesu ustvarjanja zelo dobrodošla.
Z osvajanjem znanja v programu »Dar ideje« se izognemo dvema velikima ovirama:
• usposabljanje za pridobivanje novega praktičnega znanja je drago
• odsotnost zaposlenih zaradi učenja novih
tehnik nas dodatno obremenjuje.
Zaradi tega smo iskali nove možnosti, da
bi delavci skupaj z varovanci pridobivali nove
ideje in veščine na način, ki bi bil za nas tudi
časovno in cenovno najugodnejši. Iz tega
razmišljanja se je rodilo naše novo vodilo:
»Skupaj z varovanci ustvarjamo, skupaj se
učimo, skupaj iščemo nove ideje!«
Grška beseda idea pomeni podoba, pojem.
To je misel, pojem, duhovna predstava, domislek, osnutek. V idealistični filozofiji je ideja

miselno počelo kot prapodoba, pravzor vseh
stvari in pojavov. V materialistični filozofiji
pa so ideje sad človeškega mišljenja in odsev,
zrcalna slika resničnosti. V filozofiji je torej
ideja izvir česa ali pa že posledica česa. Če to
prenesemo v praktično življenje v našem VDC,
je lahko ideja izvir česa novega (ustvarjanje) ali
posledica česa že obstoječega (poustvarjanje).
Ideji je treba pustiti, da dozori.
Za ustvarjalno delovanje je osrednja faza
intuicija, ko se človeku posveti in vzklikne:
»Heureka, jo že imam!« Ustvarjalen človek
»vidi v« situacijo, kar je »in-tuicija«. Kdo drug
zaman gleda in ne vidi.
Intuicija je vir uskladiščenih informacij. Je
neposredna in jo imenujemo šesti čut. Podzavestno dogajanje daleč presega zavestno umsko
dejavnost posameznega človeka. Podzavest je
vektorsko naravnana in globlja kot površinski
razum ter deluje avtomatično brez zavestnega
prizadevanja.
So ljudje, ki ne dajo prostora avtonomnemu
delovanju podzavesti. Za superracionalista
je podzavest iracionalnost. Ne dovoli, da bi
kakšna ideja zorela v njegovi podzavesti, zato
pa ne razodeva ustvarjalnosti.
Za umetniško in znanstveno ustvarjalnost je
odločilna povezanost zavestne in podzavestne
dejavnosti ali mišljenja. Oboje sestavlja celoto
ustvarjalnega potenciala, ki nikoli v nobenem
subjektu ni do konca izkoriščeno. V ustvarjalnem prizadevanju je ustvarjalec zajet ves z
vsem svojim življenjem. Ustvarjalno delo je
tako celostno, da ni nikoli osamljeno (Trstenjak
1981: 105–109).
Inovativni program »Dar ideje« je nadstandardni program v naši ustanovi in odgovor na
ta iskanja. Pri izvajanju lastnega ustvarjalnega
programa je dobro, da smo zaposleni usmerjeni
v iskanje novih ustvarjalnih idej in v sebi dopustimo tudi delovanje podzavestnega mišljenja.
Tudi zaposleni smo izvirno kot osebnosti različni ljudje z različnimi naravnimi talenti, vsi
pa moramo biti usmerjeni v to, da razvijamo
spretnosti. Pri pridobivanju novih idej moramo
biti zgled našim varovancem. Kljub duševnim
in telesnim oviram so lahko na tej razsežnosti
prosti in svobodni. Mi jih lahko pri tem le
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Program »Dar ideje« izvajamo od januarja
2004 naprej, praviloma enkrat na mesec. Do
sedaj podarjene ideje so bile prikaz izdelave
domačega papirja, oblikovanje gline, šivanje
s šivalnim strojem, oblikovanje z maso keramofix, aranžiranje glinenih in svilenih vrtnic,
barvanje s folijskimi barvami, vezenje s križnim vbodom, učenje kvačkanja, marmoriranje
pirhov, ustvarjanje s servietno tehniko, izdelovanje makrame vozlov, objasnitev značilnosti
spominkov Vipavske doline (prilagoditev za
turistično ponudbo), glasbena delavnica z
igranjem na inštrumente in petjem, seznanjanje
z umetniškimi stvaritvami Rima, seznanitev z
delovanjem Rotary kluba iz Vipave, predavanje
o simboliki velikonočnih pirhov, predstavitev
življenja v Zambiji z diapozitivi, seznanitev
s kapitanovim življenjem na ladji, seznanitev
z življenjem vojaka v vojski, predstavitev
aktivnosti policije v smislu ohranitve varnosti
občanov, predavanje o ohranjanju zdravih
zob, predavanje o letalstvu in izdelovanju
ultralahkih letal, predstavitev planinstva in
pohodništva, predavanje o zdravi prehrani,

»Dar

Vključevanje darovalcev
idej iz okolja

predstavitev življenja v Nepalu z diapozitivi,
opis turističnih znamenitosti Vipave, voden
ogled Vipave in njenih kulturnih, naravnih in
zgodovinskih znamenitosti, predstavitev rezbarja – življenjska zgodba, seznanitev z delom
v knjižnici, nastop kantavtorice – predstavitev
njenih pesmi in zabava.
Podarjene ideje dopolnjujejo praktično
ustvarjalno znanje, širijo obzorje in popestrijo
vsakdanjik. Darovalci idej so predvsem znanci
ali prijatelji varovancev ali zaposlenih. Z vsakim darovalcem najprej dogovorimo o temi in
datumu predstavitve in o potrebnih tehničnih
pripomočkih. Materiale, ki jih darovalec potrebuje, prinese s seboj.
Ob sprejemu, ki navadno poteka v dnevnem
prostoru, varovanci sedijo v krogu ali za projektorjem. Darovalec, varovanci in zaposleni se
med seboj predstavijo, nato pa sledi ustvarjanje
oziroma predstavitev določene teme. Ob koncu
darovalca pogostimo, se mu zahvalimo in mu
poklonimo unikatno darilce, ki je rezultat naše
lastne ustvarjalnosti. Darovalci se pozneje vračajo k nam kot obiskovalci, gostje ali kupci.
Nadstandardni program »Dar ideje« poživi
delo in življenje v našem VDC. Prinaša nam
druženje ob hkratnem usposabljanju in učenju
vseh delujočih. Na podlagi praktičnih izkušenj
in novih potreb bomo vanj vnašali spremembe,
ki ga bodo ohranjale in nadgrajevale.
In končno: »Dar ideje« uresničuje socialno
integracijo v nasprotnem smislu, kot smo je
vajeni – »okolje« prihaja k nam.
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spodbujamo in motiviramo, da razvijajo svoje
talente in osmišljajo svoje delo in življenje.
Svoje življenje osmišljamo, če živimo za kaj
ali za koga. Življenje tako postane smiselno po
delu in ljubezni (Frankl 1994: 151).
V praksi smo cilj tega programa opredelili
kot potrebo po iskanju novih idej.
Osnovni cilj izvajanja programa »Dar ideje«
je ta, da posamezni ustvarjalci iz okolice vsako
leto darujejo naši ustanovi po deset idej za
skupno kvalitetno ustvarjanje lastnih izdelkov.
Šele po dveh letih izvajanja programa v praksi
smo ugotovili, da nam program prinaša več, kot
smo v začetku mislili ali pričakovali.
Namen programa je druženje z ustvarjalci
iz okolja, integracije iz okolja, medsebojno
bogatenje v odnosih in stikih, zastonjsko pridobivanje idej, veščin in znanja, rojevanje novih
idej in izboljšanje kvalitete storitev v delovnem
ustvarjalnem okolju.

poročilo

MLADOSTNIKI V
DIJAŠKEM DOMU

Vključitev Slovenije v Evropsko unijo prinaša korenite vsebinske prenove slovenskega
šolstva, kar vpliva tudi na dijaške domove.
Razcepljena mreža srednjih šol, upad števila
rojstev, brezposelnost in slabša opremljenost
dijaških domov posledično vplivajo na manjše število vpisanih dijakov. Seveda globalne
spremembe, kot so demografske, socialne,
migracijske, zahtevajo še nove pristope.
Dijaški domovi so del našega šolskega sistema in so namenjeni dijakom, ki se šolajo v različnih srednjih šolah in se zaradi oddaljenosti
od kraja stalnega bivališča ne morejo vsak dan
voziti domov. Vse pogosteje prihajajo v dijaški
dom tudi dijaki po posredovanju socialne službe, da bi bili deležni vzgoje, ki bi jim pomagala
pri njihovem oblikovanju in vključevanju v
življenje. Pri takih dijakih je potrebna izredna
potrpežljivost v komunikaciji in sodelovanje s
starši, šolo in drugimi institucijami (centri za
socialno delo). Mladostniki pa imajo v dijaškem domu priložnost, da se izoblikujejo v odgovorno in spoštljivo osebnost, da napredujejo
na izobraževalnem in vzgojnem področju, če
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za to niso bili dani pogoji v družinskem okolju.
Prav tako imamo v dijaških domovih dijake s
posebnimi potrebami, dijake drugih kultur in
različnih verstev.
Uspešnost vzgojno-izobraževalnega dela v
dijaškem domu je odvisna od pedagogov, od
klime in od vseh zaposlenih. Vsi se zavedamo,
da je vzgajanje odgovorna in zahtevna naloga,
zato ni vseeno, kdo in kakšen je pedagog. Posebno pozornost in podporo moramo nameniti
povezovanju znanja in vrednot, razvoju odgovornosti in spodbujanju strpnosti.
Delovni dan dijakov, ki bivajo v dijaškem
domu, se začne z jutranjim vstajanjem med 6.
in 7. uro zjutraj; to je čas, v katerem uredijo
sebe, sobo, gredo na zajtrk in se odpravijo v
šolo ali na učno delo, če imajo pouk popoldan.
Po prihodu iz šole gredo na kosilo in imajo
čas za počitek do 16. ure, ko se začne učno
delo, namenjeno opravilom v zvezi z šolskim
delom, ki poteka do 18. ure. Sledi njihov prosti
čas, ki ga preživijo v skladu s svojimi interesi.
Nekateri se v tem času učijo, drugi obiščejo
organizirane dejavnosti v domu ali izven njega
ali pa prosti čas preživijo v brezdelju. Ker živimo v času, ko je v porastu alkoholizem, droge,
se vedno bolj zavedamo potrebe po razširitvi
ponudbe in zagotavljanju najboljših možnosti
za življenje in delo dijakov, kjer si pridobivajo
pomembne izkušnje za življenje.
Življenjski slog mladih se spreminja, zaradi
česar se pojavljajo potrebe po bolj kakovostnih
storitvah, novih oblikah in metodah dela, ki bi
učinkovitejše reševale naraščajoče in raznovrstne težave mladih (Lesjak, Rink 2002: 3).
Vzgojno delo v našem dijaškem domu temelji na spodbujanju zdravega načina življenja.
V svoje delo uvajamo promocijo zdravja in
preventivno dejavnost, tako da:
• razvijamo zdravstveno-higienske navade
• spodbujamo zdrav način prehranjevanja
• organiziramo športne in kulturne aktivnosti
• organiziramo aktivnosti, ki so namenjene
ozaveščanju mladostnikov glede zdravja in
preventivne dejavnosti.
Organizirali smo delavnice, okrogle mize
na teme kajenje, alkoholizem, droge, varna
spolnost, nasilje med vrstniki, nevarnost
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p irotehničnih sredstev, nenasilna komunikacija
in preprečevanje okužb z virusom HIV.
Pri našem delu so situacije vedno nepredvidljive, zato jih ni mogoče reševati po trdnem
konceptu. Pri tem so nam v veliko pomoč
delovne izkušnje, prilagajanje spremembam,
sposobnost reševanja konfliktov, dobra in učinkovita komunikacija in delovanje timov.
Da bi otroci znali reševati ovire na poti
odraščanja, je bistveno družinsko okolje.
Družinski odnosi so uspešni tedaj, ko se
otrok obrane po pomoč k staršem s svojimi
problemi in če mu je težko, torej ko pričakuje
razumevanje in pomoč pri reševanju svojih
težav. Medsebojna sprejetost in toplina v
družini sta podlaga za dober otrokov razvoj.
Odrasli imamo veliko pričakovanj od mladih,
vendar se mladi učijo odgovornega vedenja,
reševanja konfliktov, življenjskih ovir na
osnovi vedenja odraslih.
Izoblikovan mladostnik pride v dijaški
dom, kjer naleti na nov način življenja v primerjavi s tistim doma. Najprej mora sprejeti

pravila bivanja, ki veljajo za potek življenja v
dijaškem domu, nato pa tudi sam prispevati s
svojim ravnanjem, da nastane prijetna klima.
Dijakom stojimo ob strani v kriznih trenutkih,
jim svetujemo, kako ravnati, kako pristopiti k
rešitvi problema.
Naloga pedagogov je, da delujemo preventivno v skrbi za njihovo zdravje in jih opremimo z
ustreznim miselnim in vrednostnim sistemom,
ki jim bo omogočil konstruktivno reševanje
vsakodnevnih življenjskih situacijah.
Nada Jarc Šarenac

Dijaški dom Celje,
Ljubljanska c. 21, 3000 Celje

Vir
Lesjak, J., Rink, T. (2002), Nevladne neprofitne organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe
za otroke in mladostnike v Republiki Sloveniji.
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
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POGOJI
ZA NADALJEVANJE
PROGRAMOV POMOČI
DRUŽINI V LUČI NOVE
IN SPREMENJENE
ZAKONODAJE

Naslovno temo osvetljujemo na podlagi
praktičnega primera iz nacionalnega programa javnega dela »Psihosocialni programi
pomoči družinam z gluho ostarelo osebo oziroma posameznim ostarelim gluhim osebam v
Republiki Sloveniji: Osebna asistenca«. Program je bil predstavljen na drugem kongresu
socialnega dela kot eksperimentalni program,
ki se izvaja od leta 2002. Do leta 2006 se je
izvajal v devetih regijskih društvih gluhih
in naglušnih. Vanj je bilo vključenih okrog
sto uporabnikov, uporabnic (starih gluhih in
naglušnih oseb) in enajst izvajalk, izvajalcev
pomoči (gluhih in naglušnih brezposelnih
oseb). Zaradi težav pri zagotavljanju pogojev
za nemoteno izvajanje programa je v letu
2007 ostalo vanj vključenih šest regijskih društev gluhih in naglušnih, ki v okviru programa zagotavljajo dnevno pomoč petdesetim,
občasno pa štiriindvajsetim uporabnikom,
uporabnicam, in sedem gluhih izvajalk, izvajlcev in ena naglušna izvajalka.
Izbrani primer je dejanski prikaz stanja na
področju pomoči družini v primeru starosti
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in invalidnosti, ko hoče uporabnik ostati v
domačem okolju.
Uporabnik živi sam v svoji hiši na podeželju. Sorodnikov, ki bi bili pripravljeni prevzeti
skrb zanj, nima. Doma si želi bivati do smrti.
V dom ostarelih bi odšel le v primeru, da si
ne bi mogel več pomagati sam na dosedanje
načine.
Prvič, s sosedsko pomočjo. Meni, da solidarnosti, kakršna je bila značilna za podeželje
pred leti, danes skorajda ni več. Njegova izkušnja je, da danes ljudje zelo težko najdejo čas in
pripravljenost za tovrstno pomoč. Ocenjuje, da
je to posledica spremenjenega načina življenja
in borbe za preživetje, ki ljudi sili, da dajejo
prednost zadovoljevanju lastnih potreb.
Drugič, z nelegalno obliko pomoči, ki mu
v največji meri omogoča, da lahko biva doma.
Zanjo se je odločil pred leti, ko drugih oblik,
ki bi bile prilagojene njegovim potrebam in
finančno dostopne, ni bilo. Vendar ima tudi
z zagotavljanjem te oblike pomoči vedno več
težav. Njegova izkušnja je, da je težko dobiti
finančno dostopnega izvajalca, izvajalko z želenimi vrlinami, kot so človečnost, zanesljivost,
strokovnost, dosegljivost.
Tretjič, s pomočjo na domu, organizirano
v okviru institucionalnega varstva v obliki
prinašanja enega pripravljenega obroka hrane.
Za to pomoč se je odločil na pobudo nevladne
organizacije, s katero ima občasne kontakte.
S pomočjo je zadovoljen. Rad bi si zagotovil
še druge vrste storitev pomoči na domu. Kot
pomanjkljivost ocenjuje omejenost izvajanja
storitev glede na čas in obseg, na primer celodnevnega spremstva s prevozom v oddaljen
kraj k zdravniku. Še večja ovira pa je nezmožnost plačila večjega obsega storitev zaradi
nizke pokojnine.
Četrtič, s pomočjo patronažne sestre, katere
pomoč mu je zelo dragocena, vendar ne zadostuje za samostojno življenje doma.
Petič, izkoristil je tudi pomoč v okviru
dveh eksperimentalnih programov javnih del,
predstavljenih na prvem in drugem kongresu
socialnega dela, ki naj bi prispevali k razvijanju
programov pomoči družini v domačem okolju
na področju nevladnega in zasebnega sektorja.
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Te pomoči je bil vesel, po njunem izteku pa
zelo razočaran, ker v njegovem okolju ni bilo
več pogojev za njuno nadaljnje izvajanje. En
program se je iztekel, v okviru drugega pa
ni bilo mogoče zagotoviti dodatnih finančnih
sredstev za prevoz izvajalke do njegove lokacije
in za druge materialne stroške. Meni, da bi
morala država za take programe najti stalne vire
financiranja. Dragocena se mu je zdela izkušnja
z izvajalko, ki je bila tudi sama invalidka in je
zato še toliko bolj razumela njegovo stisko.
Šestič, kljub dolgoletnemu zavračanju
možnosti za odhod v institucionalno varstvo
se je odločil, da bo oddal vlogo za sprejem.
Odhod v institucionalno varstvo zavrača zaradi čustvene navezanosti na domače okolje in
zaradi bojazni, da se ne bo mogel vključiti v
domsko življenje. Z odločitvijo, da odda vlogo
za sprejem v institucionalno varstvo, se mu je
povečal občutek varnosti. Ni pa se razbremenil
nenehne skrbi, kako si zagotoviti tak obseg in
vrste pomoči, ki mu bi omogočala čim daljše
bivanje v domačem okolju.
Obremenjuje ga vzdrževanje domačije, ki
jo je ustvaril z velikimi napori in odrekanjem.
Da bi jo podaril komu, ki bi prevzel skrb zanj,
mu preprečuje strah pred zlorabo. Meni, da
obstoječa zakonodaja v praksi darovalcu ne
zagotavlja občutka varnosti. Poznani so mu
primeri neizpolnjevanja pisno dogovorjenih
dolžnosti, prikritega psihičnega in tudi fizičnega nasilja nad uporabniki, ki so predali ali
darovali svoje premoženje svojim otrokom in
njihovim partnerjem, ostalim sorodnikom,
ustanovam ali drugim. Poznani so mu primeri, ko se zlorabe dogajajo v še bolj grobi
obliki, kadar dolžnosti do uporabnikov, ki so
premoženje predali ali darovali, niso pisno
dogovorjene in porazdeljene med prejemnike
in koristnike premoženja. Breme skrbi za
uporabnika se največkrat poskuša prevaliti
na srednjo generacijo žensk, prav tako krivda
za posledice, če dogovora o skrbi zanj med
prizadetimi ni. Poznani so mu primeri nasilja,
tudi ko se uporabnik ne odloči za darovanje
oziroma predajo premoženja.
Posledično pride do hudih konfliktov med
uporabniki in drugimi vključenimi, žrtve pa so

najpogosteje uporabniki. Pogosto so tudi uporabniki sami nosilci psihičnega nasilja, zlasti
nad svojimi otroki in njihovimi partnerji, kar je
razdrlo ali oslabilo kvaliteto življenja marsikatere partnerske zveze in povzročilo tiho trpljenje
njihovih otrok. Razlog za tako ravnanje uporabnikov je najpogosteje v strahu pred zlorabo,
osamljenost, negotovost glede prihodnosti.
Taki konflikti slabijo moč celotne družbe.
Uporabnik zato pogreša prisotnost neposredno
in hitro dostopnih služb, ki bi se specializirano
ukvarjale s strokovno pomočjo in nadzorom v
naštetih primerih, vključno s sodišči, notarskimi, odvetniškimi pisarnami in razvitimi servisnimi službami pomoči na domu na področju
javnega, nevladnega in zasebnega sektorja.
Sedmič, če bi se odločil za odhod v institucionalno varstvo in ob tem za prodajo domačije,
ga skrbi sposobnost upravljanja z denarjem, ki
bi mu ostal od prodaje.
Še najbolj sprejemljiva z vidika občutka
varnosti se mu zdi rešitev, da prepusti premoženje lokalni skupnosti, v kateri živi. Seznanjen
je, da lokalna skupnost v primeru prenizkih
dohodkov za plačilo oskrbnine doplačuje
institucionalno varstvo. Po smrti oskrbovanca
pa v zapuščinski razpravi uveljavlja povračilo
doplačila. Slabo pri tem se mu zdi le to, da do
zapuščinske razprave lokalna skupnost ne skrbi
za vzdrževanje nepremičnin, ki jih v svojem
imenu v zemljiški knjigi zaščiti pred tem, da
jih uporabnik ali kdo drug ne bi predčasno
odtujil. Prav tako ni dobra obstoječa praksa,
da lokalna skupnost ne uporabi na ta način pridobljenih sredstev za financiranje programov
in storitev v javnem, nevladnem in zasebnem
sektorju, ki bi starim in drugim pomoči potrebnim osebam omogočili čim daljše bivanje
v domačem okolju.
Še pravičnejša in varnejša pa bi bila po
njegovem mnenju rešitev, da premoženje iz
tega naslova s posebnim zakonom preide v last
države in se tako pridobljena sredstva na ravni
države uporabljajo za redno financiranje tovrstnih storitev in programov. S tem bi se izognili
praksi, da sta njihova obseg in kvaliteta odvisna od razvitosti posamezne lokalne skupnosti
in od negotovega letnega financiranja.
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Zato meni, da bi morale pristojne državne
službe učinkovito in takoj pristopiti k preprečevanju in reševanju takšnega stanja ob dejstvu,
da je pomoči potrebnih, zlasti zaradi naglega
staranja prebivalstva, vedno več.

poročilo

OHRANJANJE
MISELNIH SPOSOBNOSTI
STAROSTNIKOV

Zavodi za institucionalno varstvo starejših
v Sloveniji imajo zelo pestro vsebino prostočasnih aktivnosti. Organizirajo jih zaposleni
zavoda, največ delovne terapevtke in socialne
delavke, v povezavi z drugimi – prostovoljci,
organizacijami, šolami itn.
Struktura stanovalcev v zavodih institucionalnega varstva se spreminja. Znatno se
povečuje delež oseb, ki so bolj ali manj odvisne
od tuje pomoči, in oseb z demenco. To hkrati
pomeni, da se spreminjajo tudi oblike prostočasnih aktivnosti. Vse več je stanovalcev,
ki potrebujejo več individualne pozornosti,
težje sodelujejo in zaživijo v skupinah. To je
populacija, ki je še posebej odrinjena. Znaten
delež teh stanovalcev je bolj ali manj pasiven,
dostikrat ležijo v postelji.
Poleg potrebne nege in pomoči si star, od
pomoči odvisen človek želi zlasti bližine.
Včasih v zavodih zaradi nujnosti sprejema ne
moremo zadostiti najbolj potrebnemu – da je
starostnik nameščen v kraju, kjer ima družino,
prijatelje, znance, ki bi ga lahko obiskovali.
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Tako v ta odnos, druženje, stopajo druge osebe,
ki jih zmore zagotavljati zavod.
Pri starostnikih, ki so zaradi bolezni že
zelo pasivni, težje komunicirajo, so za povrh
še v novem, neznanem okolju, potrebujemo
določen čas, da vzpostavimo stik. Pri tem so
zelo dobrodošle tudi iztočnice, prek katerih
ga navežemo.
Včasih si kakšno situacijo lažje predstavljamo, če imamo o njej svojo, četudi svojstveno
predstavo. Tako je življenje dostikrat reka z
mrtvimi rokavi ali cesta s križišči. Človeški
spomin si lahko predstavljamo kot veliko omaro s predali. Nekateri imajo še ročice in prijemala, da jih lahko odpremo. Nekateri predali
niso povsem zaprti in lahko v režo vtaknemo
prst ali palico in jih tako odpremo, nekateri se
zatikajo pri odpiranju, a vsaj pokukamo lahko
vanje. Potem pa so predali, ki jih sicer imamo,
a ostajajo zaprti.
Pri odpiranju teh predalov našega uma, v
katerem je naloženih toliko spominov, potrebujemo pripomočke.
Umske sposobnosti niso za vedno pridobljene, ampak tudi ugašajo, če jih ne ohranjamo – z govorom, prebujanjem spominov,
z medsebojno komunikacijo, sposobnostjo
priklica podatkov, poslušanja. Ljudje lahko
tudi pozabijo govoriti in ob poslušanju tudi
pozabijo pomen besed.
V domu starejših v Hrastniku sva socialna
delavka in delovna terapevtka v praksi poleg
številnih drugih oblik prostočasnih aktivnosti z
organiziranimi aktivnostmi dali poudarek prav
dejavnostim za ohranjanje čilosti možganov.
Organizirali sva in že celo desetletje vodiva
skupine ugankarjev.
Po izkušnjah, ki jih imamo v našem domu že
od njegovega nastanka, je reševanje miselnih
problemov v skupini za stanovalce zelo privlačna aktivnost. Dobrodošle so sicer vse dejavnosti, ki pritegnejo stanovalce k aktivnemu
sodelovanju, vendar mnoge od njih zahtevajo
ročne spretnosti, dober vid, predhodno znanje,
zato niso primerne za vsakogar. Reševanje
miselnih problemov v skupini lahko izvajamo
tudi ob slabem vidu, odsotnosti govora in z nespretnimi rokami. Pogosto mora vodja skupine
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sicer prilagoditi naloge, člani skupine pa ne
urijo samo svojih spoznavnih sposobnosti,
ampak tudi toleranco in strpnost do drugačnih.
Pomembne so socialne interakcije med člani
skupine. Ker se v skupini počutijo uspešni,
pridobijo občutek varnosti. S tem pa se krepijo
tudi vezi med člani skupine.
V skupine so stanovalci zelo radi vključujejo. Za pozitivno se je pokazalo, da smo
določili pravila, da je članstvo prostovoljno,
da ne merimo in ne ocenjujemo rezultatov; vsi
smo enaki, nihče ni boljši in drugi ni slabši –
glavni namen je skupno razvedrilo.
Težko bi z rezultati ponazorili pozitivne
učinke teh druženj. Na vsak način pa so vidni
v primerjavi s tistimi, ki ostajajo v splošnem
pasivni, ki si niso zmogli izpolniti dneva z
določenimi dnevnimi opravki, ki se niso uspeli
vživeti v svoje starostno obdobje, so za povrh
zagrenjeni in se pogosto oborožijo s stavkom:
»To je za otroke!« in želijo imeti mir.
Za ugankarjem je druženje priložnost za
kratek čas, za drobne zanimivosti, za pričakovanje, v skupini se razvedrijo. Zelo koristne
so vse sposobnosti, ki jih z igrami prebujamo:
pozornost, orientacija, prepoznavanje, koncentracija, uporaba spomina, oblikovanja predstav,
reševanje problemov, ohranjanje besednega
zaklada itn.
Strokovni delavki načrtujeva srečanja tako,
da se lahko vključujejo tudi stanovalci, ki slabše vidijo ali slišijo, skratka, da se lahko vključi
čim širši krog zainteresiranih stanovalcev.
Pomembno je, da voditelj dobro izbere
zahtevnost nalog in da v primeru, da je naloga
za koga prezahtevna, rešitev povedo drugi.
V skupini se družijo stanovalci z večjimi ali
manjšimi motnjami spoznavnih sposobnosti
(z znaki demence) in taki brez motenj. Slednji
se učijo strpnosti do drugačnih, spoznavajo
zmedenost in demenco. Če so stanovalci z
motnjami spoznavnih sposobnosti v skupini
sprejeti z razumevanjem, če jim skupina pomaga in jih spodbuja, se tudi tisti brez motenj
ne bojijo demence tako zelo. Pridobijo vsaj
nekaj zaupanja, da bodo enake obravnave
deležni tudi sami, če jih doletijo podobne
težave.

Pristope, ki sva jih preskusili v delu s stanovalci, sva zapisali v knjigi Ugankarski kotiček,
da bi prispevali k lažjemu začetku tudi drugim,
ki načrtujejo delo s starostniki. Če kaj znaš in
misliš, da ti je uspelo – deli z drugimi.
V domu je vse manj stanovalcev, ki kaj preberejo, kaj napišejo. V glavnem se pogovarjajo,
poslušajo radio in del jih gleda televizijo. Zato
so dodane vsebine še kako dobrodošle.
Z leti se je zgodilo dvoje: čili stanovalci
doma iz prvih let so opešali, pri novih sprejemih pa prevladujejo stanovalci z demenco ali
pa težje pokretni in nepokretni stanovalci. Taki
stanovalci zelo težko sodelujejo v skupinah.
Potrebujejo individualni pristop.
Pomembno je tudi sodelovanje med strokovnimi delavci. Pogosto pozabljamo, da lahko
iste aktivnosti uporabljamo različni strokovnih
delavci za dosego različnih ali enakih ciljev.
Reševanje miselnih problemov uporabljamo
kot sredstvo za preprečevanje motenj spoznavnih sposobnosti, kot prostočasno dejavnost in
kot priložnost za socialne interakcije. To troje
je nerazdružljivo in uporabno za različne strokovne delavce in priložnosti.
Skladno z možnostmi se v našem domu
vključujeta dve skupini oseb za druženje in
kratkočasenje s stanovalci – skupina dijakov
ali študentov v okviru učnih in študijskih
skupin kot prostovoljci in delavke, zaposlene
prek javnih del v programu družabništvo.
Vsako leto se glede na način dela ta skupina
ljudi zamenja. V praksi se je pokazalo, da ni
tako enostavno pristopiti k postelji, nagovoriti
stanovalca in dobiti njegov odziv v razmeroma
kratkem času. Tudi tu so se besedne igre pokazale kot koristen pripomoček pri navezovanju
stika s stanovalci. Prav te igre so dostikrat tisti
pripomoček, ročica, ki odpre predal v omari,
v katerem so starostnikovi spomini. Tedaj
družabnica-prostovoljka seveda preneha igro
in prisluhne pripovedovanju stanovalca, kajti
namen je dosežen – našel je besede, spomnil
se je česa in pripoveduje. Včasih ob takih druženjih resnično doživiš drobne, lepe trenutke,
ki pobožajo dušo.
Tako sva poleg dela s skupinami stanovalcev v delovni proces vključili še druženje s
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posameznimi stanovalci. Prostovoljcem in
družabnicam pripraviva izhodišča, o poteku
in učinku stikov se pogovarjamo.

poročilo

zAGOVORNIK —
GLAS OTROKA
PILOTSKI PROJEKT

Potreba po postavitvi zagovornika otrok
izhaja iz prakse in obravnavanja pobud.
Otrokom se žal še vedno daje premalo možnosti aktivnega sodelovanja v zadevah, ki
se jih tičejo, čeprav je od podpisa konvencije
o otrokovih pravicah minilo že skoraj 18 let.
Skrajni čas je, da mu damo mesto, ki mu
pripada. Naloga države je torej, da otroku
omogoči aktivno sodelovanje v obravnavanje
zadev, ki se ga tičejo in pomembno vplivajo
na njegovo življenje.
V ta namen je treba:
• v ospredje postopkov postaviti njegov interes
• ga upoštevati – obravnavati kot samostojnega
nosilca pravic
• okrepiti njegov položaj v zadevah, ki se ga
tičejo.
Bistveno vodilo konvencije je v najboljšem interesu otroka – korist otroka. To mora
biti poglavitno vodilo vseh, ki kakor koli
sodelujejo v zadevah, ki se tičejo otroka.
V primerih, ko najboljšemu interesu otroka
sledijo starši, je to najboljša možnost zastopanja otroka.
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Kako pa v primerih, ko starši ne sledijo
najboljšemu interesu otroka ali ko tega zaradi
kakšnega razloga ne morejo?
Takrat otrok ostane sam, še bolj neopazen
kot sicer. Zadostiti je treba različnim zahtevam,
postopkom, ki so pogosto dolgotrajni. Na
vprašanje, kolikokrat je v teh primerih korist
otroka resnično poglavitno vodilo, verjetno ni
težko odgovoriti. Zato je v primerih, ko starši
ne zmorejo ali ne morejo sodelovati v korist
otroka (kolizija interesov, bolezen, smrt …),
nujno omogočiti otroku pomoč zagovornika.
Zagovornik mora biti glas otroka. Otroku
mora omogočiti, da bodo v zadevah, ki se ga tičejo, njegove pravice spoštovane, njegove želje
in pogledi slišani v pravem pomenu besede.
Naša zakonodaja ne daje možnosti postavitve zagovornika. Zakon o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih pozna možnost kolizijskega skrbnika in zaupne osebe, kar pa se v
praksi skoraj ne uporablja.
Glede na to, da tako ustava kot konvencija
o otrokovih pravicah in evropska konvencija o
uresničevanju otrokovih pravic nalagajo državi
dolžnost, da poskrbi za ustrezno zastopanje
otroka, kadar je to treba, je nujno narediti
korak naprej, da omogočimo otroku tisto, kar
mu pripada.
V ta namen se je v septembru 2005 oblikovala iniciativna delovna skupina najprej treh,
pozneje več strokovnjakov – predstavnikov varuha, vladnih in nevladnih organizacij in otrok.
Po nekajkratnih srečanjih smo ugotovili, da se
ob tem zastavlja kar nekaj vprašanj. Zato smo
željo, da bi potrebo po postavitvi zagovorništva
osvetlili kar najširše, v aprilu 2006 organizirali
posvet, na katerega smo k sodelovanju povabili
vse, za katere smo menili, da lahko prispevajo
k skupnemu cilju, ker problematiko poznajo
bodisi iz neposrednih izkušenj bodisi v okviru
svojega siceršnjega dela. Da je problematika
zares pereča, je dokazal tudi odziv na posvet
(gl. zbornik Zagovornik – glas otroka).
Mnenje strokovne in širše laične javnosti je
bilo enotno. Postavitev sistema zagovorništva
je nujna. Ob tem pa je treba poleg umestitve v
zagovorništvo določiti protokol ravnanja, kar
naj bi omogočilo zagovorništvo vsem otrokom,
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ki bi tako pomoč potrebovali, in je hkrati tudi
dostopno v okolju, kjer prebivajo.
Po analizi stanja in dotedanjih ugotovitev
smo prišli do sklepa, da za dosego postavljenega cilja ne zadošča le umestitev zagovornika
v družinski zakon, ki je bil v pripravi. Odločili
smo se, da pričnemo pilotski projekt, s pomočjo katerega bi prek praktičnega dela dobili odgovore na še odprta vprašanja in tako postavili
temelje za umestitev zagovornika v zakonodajo
in določitev protokola ravnanja. Iniciativna
delovna skupina se je preimenovala v skupino
za izvedbo pilotskega projekta in odločila, da
bo projekt potekal v letih 2007 in 2008.
Vodja projekta in nacionalni koordinator je
pri varuhu (Martina Jenkole). Projekt poteka
na štirih lokacijah: na območju, ki ga pokriva
center za korekcijo govora in sluha Portorož, in
na območjih CSD Sežana, CSD Nova Gorica in
CSD Ljubljana Moste – Polje. Na teh območjih
delujejo območni koordinatorji, ki sodelujejo
z nacionalnim koordinatorjem.
Namen pilotskega projekta je izdelati model
programa zagovornika otrokovih pravic, ki bi
ga bilo mogoče tako po vsebinski kot organizacijski zasnovi vključiti v formalnopravni sistem
in s tem zagotoviti njegovo implementacijo
na nacionalni ravni. Model naj bi v skladu
s konvencijo o otrokovih pravicah omogočil
otrokom ustrezno aktivno sodelovanje v procesih odločanja.
Dejavnosti projekta zajemajo:
• pripravo podlage za potek projekta (izdelava
pilotskega projekta, finančnega načrta, organizacijske sheme, izjave o sodelovanju v
projektu, etičnega kodeksa, izobraževalnega
programa, kriterijev za izbiro zagovornikov,
smernic za predstavitev pilotskega projekta,
smernic za delo koordinatorjev)
• usposabljanje zagovornikov, ki vključuje
izbiro kandidatov in enoletno izobraževanje,

supervizijo, izdelavo priročnika za zagovornike; kandidati, ki bodo uspešno končali
izobraževanje, bodo prejeli certifikat, ki jim
bo omogočil nadaljnje delo
• izobraževalni program, ki poteka v sodelovanju
s fakulteto za socialno delo (uvodni tridnevni
seminar v januarju 2007, izobraževanje poteka
v vsem letu); tokrat izobraževanje prve skupine (večinoma sodelujočih v SIPP), pozneje na
podlagi predhodne izbire kandidatov
• vzpostavljanje lokalnih struktur, potrebnih za
izvedbo programa
• zagotavljanje dostopnosti zagovornika otroku v
njegovem okolju in nemotenega in kakovostnega izvajanja programa; strokovni in drugi zainteresirani javnosti bo projekt predstavljen na
javni predstavitvi na posameznem območju
• praktično delo zagovornikov z otroki in
mladostniki, tj., sodelovanje s posameznim
otrokom in institucijami in delo v supervizijskih skupinah
• vmesne in končne evalvacije
• izdelavo priporočil in predlogov za vključevanje programa zagovornika otrokovih pravic
v obstoječi formalnopravni sistem in splošno
prakso (samostojni, neodvisni institut).
Vse te dejavnosti bodo vključevale mehanizme in tehnike, ki omogočajo nemoteno
spremljanje programa in identifikacijo modelov dobre prakse oz. problemov, ki se lahko
pojavijo pri izvajanju programa zagovornika
otrokovih pravic. Delovne skupine bodo spremljale praktično delo zagovornikov in odziv
okolja na njihovo delo ter podajale smernice
za morebitne spremembe oziroma dopolnitve
programa. Hkrati bodo tako predstavniki podskupin kot nacionalni koordinator po potrebi na
voljo zagovornikom. Tako nacionalni koordinator kot območni koordinatorji bodo dostopni
otrokom (informacije, izbira zagovornika,
morebitna vprašanja, pritožbe …).
Martina Jenkole

martina.jenkole@varuh-rs.si

poročilo

SPODBUJANJE
IN IZVAJANJE
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA V INVALIDSKIH
PODJETJIH

Učenje uresničuje številne vidike, povezane
z vrednotami, teorijo, prakso, zagotovo pa
prinaša tudi dobrobit vsem ljudem. Zavezanost
h kulturi učenja je naša skupna naloga, namenjena vsem generacijam in vsem področjem
človekovega delovanja. Učenje ni le formalno
izobraževanje, temveč uveljavlja nove pristope
in procese neformalnega in neformalnega učenja, ki omogoča posameznikom osebno rast,
znanja za ohranjanje in pridobivanje zaposlitve
in spodbude za večjo socialno varnost, razvoj
in napredek.
Prednost vsake družbe je razvoj človeškega,
kulturnega in socialnega kapitala in izobraženi,
učeči državljani, ki so pripravljeni za spremembe tako lokalno kot globalno.
Učenje je navdušeno odkrivanje novih izzivov in vztrajno sledenje zastavljenim ciljem.
Učenje ni šolska prisila, temveč naša osebna
odločitev na poti iskanja in odkrivanja novih
razsežnosti znanj in vrednot.
Slovenija je v okviru evropskega socialnega
sklada Pobuda skupnosti Equal izvajala ukrepe
in aktivnosti na področju zagotavljanja enakih
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možnosti na trgu dela tako za zaposlene kot za
iskalce dela. Sofinancirane so bile s pomočjo
Evropske unije in ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve in opredeljene v enotnem
programskem dokumentu »Program Pobude
skupnosti Equal 2004–2006 za Republiko
Slovenijo«. Od 23. junija 2005 je v Sloveniji
delovalo 20 razvojnih partnerstev, ki so bila
vključena v štiri ukrepe od devetih delujočih
v Evropski uniji:
• ukrep 1: lažji dostop do trga dela in vrnitev
nanj za tiste, ki imajo težave pri vključevanju
• ukrep 5: pospeševanje vseživljenjskega učenja
in dobrih praks
• ukrep 8: zmanjševanje razlik med spoloma in
podpiranje enakopravnosti med spoloma
• ukrep 9: podpora socialnemu in poklicnemu
vključevanju prosilcev za azil.
Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih
programov RACIO SOCIAL je koordinator
razvojnega partnerstva SINTEZA, ki je izvajal ukrep 5. S povezovanjem domačih in tujih
znanj, izkušenj in dobrih praks je razvijal in
izvajal model spodbujanja vseživljenjskega
učenja in programe izobraževanja v invalidskih podjetjih in drugih organizacijah. V
razvojno partnerstvo SINTEZA je vključenih
11 nacionalnih partnerjev. S štirimi razvojnimi
partnerstvi iz Francije, Italije in Nizozemske
pa so se povezali v transnacionalno partnerstvo
EN-POWER.
Nacionalni partnerji so raznovrstni po organizaciji, statusu, pa tudi po področjih svojega
delovanja (izobraževanje mladine in odraslih,
zaposlitvena in poklicna rehabilitacija, usposabljanje in izobraževanje ranljivih skupin,
vodenje in predstavljanje invalidskega podjetja
doma in v tujini, izobraževanje za osebnostni
in profesionalni razvoj zaposlenih). To so Zavod invalidskih podjetij Slovenije, CRI Celje
(rehabilitacija, proizvodnja, storitve), Društvo
distrofikov Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije, podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov ŽELVA, ANIMACIJA,
Invalidsko podjetje Posočje, Izobraževalni
center Štore, DART (razvoj kadrov, storitve
in produkcija), Lendava, Inštitut Republike
Slovenije za rehabilitacijo.
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Invalidska podjetja igrajo v Sloveniji pomembno vlogo na področju zaposlovanja
invalidov in drugih ranljivih skupin. Trenutno
jih deluje 166, zaposlovati pa morajo vsaj 40 %
invalidov. Izobrazbena struktura v invalidskih
podjetjih je dokaj nizka, saj ima več kot tretjina
zaposlenih le končano ali nedokončano osnovno šolo, približno enako število zaposlenih pa
le dve- ali triletno poklicno šolo. To pomembno
vpliva na konkurenčno sposobnost invalidskih
podjetij na trgu.
Z mrežnim sodelovanjem in povezovanjem
partnerjev na nacionalni in transnacionalni
ravni smo se zato kot odziv na ta problem
lotili razvijanja, preskušanja in vzpostavljanja
pogojev za uveljavitev modela pospeševanja
vseživljenjskega učenja, osebnostnega in strokovnega razvoja posameznikov in podpornih
ukrepov za to.
V ta namen smo razvili in preskusili dva
modularna izobraževalna programa in s tem
pripomogli k večji dostopnosti do izobraževanja in učenja ciljnim skupinam: 60-urni program »Učenje za aktivno življenje in delo« za
nizko kvalificirane delavce in 32-urni program
»Usposabljanje vodij in strokovnih delavcev,
odgovornih za razvoj zaposlenih v invalidskih
in drugih podjetjih, ki zaposlujejo invalide«.
V programe so se vključevali zaposleni v
invalidskih podjetjih, in sicer delavci z nizko
stopnjo izobrazbe (največ 10 let šolanja), nizko
kvalifikacijo, zmanjšano delovno zmožnostjo
in drugimi ovirami, strokovni kader, odgovoren za razvoj in delo z zaposlenimi, in druge
ranljive skupine na trgu dela.
Dosežene pozitivne rezultate predstavljajo
zadovoljni obrazi udeleženih in velika želja po
nadaljevanju in poglabljanju znanj. Nekateri
vključeni v program »Učenje za aktivno življe-

nje in delo« so z učenjem presegli marsikateri
problem v družinskem in socialnem okolju in
izboljšali tudi svoje zdravstveno stanje. Med
dodane vrednosti programov lahko štejemo
tudi vpliv na izboljšanje medosebnih odnosov
na delovnem mestu.
Večanje vrednosti poklicnega in osebnostnega razvoja posameznika in osvajanje kulture učenja v invalidskih in drugih podjetjih so odskočna
deska za uresničitev vizije »učeča se dežela«.
Model pospeševanja vseživljenjskega učenja
in oba programa smo predlagali in delno že
vključili v obstoječe politike in sisteme, zlasti
na področju izobraževanja in zaposlitvene
rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
Model je prožen in se prilagaja dejanskim
razmeram in potrebam podjetij in posameznikom. V prihodnje se bo nadgrajeval ter se
prilagajal izzivom procesa izobraževanja in
usposabljanja.
Med rezultate projekta sodijo tudi dosežene
aktivnosti, ki se bodo nadaljevale:
• motiviranje in ozaveščanje javnosti o nujnosti
in pomenu vseživljenjskega učenja
• ugotavljanje potreb po izobraževanju podjetja
kot posameznika
• povezovanje in nadgrajevanje v projektu razvitega znanja in produktov na nacionalni in
transnacionalni ravni.
Učenje nas spremlja na vsakem koraku tako
na poklicni kot življenjski poti, nepogrešljiv
sopotnik pa ostaja na osebnem razvoju.
Naklonjen odnos do učenja in izobraževanja
in ozaveščenost o pomenu vseživljenjskega
učenja je primarna naloga vsakega posameznika, ki mora vse življenje skrbeti za svojo
osebno in poklicno rast. Za učenje ni nikoli
prepozno, a to pot zmorejo le tisti, ki si za cilj
postavijo tudi učne dosežke.
Karmen Vodenik

racio@siol.net

