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POVZETEK
V diplomski nalogi je orisan sodoben način življenja s poudarkom na praksi potrošništva.
Sedanje družbene razmere in procesi so povezani in utemeljeni z zgodovinskim razvojem
potrošništva. Naloga se dotakne tudi nekaterih konkretnih številk in problematizira družbeno
neenakost. Raziskuje različne stiske, ki jih tak sistem poraja predvsem na ravni vedno bolj
izpostavljenega posameznika, posledično pa tudi na družbeni ravni. Nadalje predstavi različne
odgovore na te stiske in nekaj smernic za razmislek. V empiričnem delu so podani izsledki
pogovora s skupino posameznikov, ki s svojim načinom življenja iščejo alternative
potrošniškemu načinu življenja in so do današnjega stanja kritični ne le v besedah, pač pa tudi
v dejanjih. Predstavljen je njihov način življenja, konkretne prakse in izzivi, s katerimi se
srečujejo, posledično pa tudi nekaj rešitev za trenutno stanje. V diplomski nalogi, ki ne
sprejema trenutnega stanja in slike prihodnosti kot edine možne in nespremenljive, je tako
ponujenih nekaj možnih smernic za posameznika, socialno pedagogiko, šolski sistem in
družbo širše.
Ključne besede: potrošništvo, globalizacija, individualizem, družbena neenakost, trajnostna
potrošnja, preprostost

ABSTRACT
The thesis presents modern lifestyle with an emphasis on consumerism in practice and
connects current social conditions with the processes they are a result of, basing them on the
evolution of consumerism through history. It also touches on current data – the amount of
products sold, the situation on the labor market and the division of profits, through which it
also discusses social inequality. Furthermore, the thesis investigates various hardships that
arise in such systems, mainly at the level of the increasingly exposed individual. In
continuation some guidelines for reflection and concrete answers to the previously identified
problems are presented, at the individual as well as social and environmental levels. The
empirical part of the thesis on the other hand presents the results of an interview with a
group of individuals who do not lead a typically consumer lifestyle and are critical to the
present situation, not only in words but also in deeds. The interview presents their way of life,
the concrete practices and challenges faced, and consequently also some of the solutions to
the current social problems. Finally, the thesis also offers some possible directions for the
individual, social pedagogy, the school system and society in general, and most importantly
does not accept the current social situation as well as the supposed image of its future as the
only possible and irreversible.
Key words: consumerism, globalisation, individualism, social inequality, sustainable
consumption, simplicity
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I UVOD
»Življenje je kakor čudna pot, križišča so polna raznih zmot. Hodiš in tavaš, a ne prideš tja, kamor srce si
želi … Vedno na koncu sta dve poti, izbereš pa tisto, ki je ni …« je prepevala dve desetletji nazaj
slovenska glasbena skupina Pop Design (Ne bom ti lagal, pesem leta 1993).
Zdi se mi, da je človeštvo, ko se je nehalo boriti zgolj za preživetje, pričakalo z nekaterih
vidikov še težje vprašanje – vprašanje smisla življenja. »Smo družba, ki slovi po tem, da smo
ljudje v njej nesrečni: družba osamljenih, zaskrbljenih, potrtih, uničevalskih, odvisnih – ljudi,
ki smo veseli, če zabijemo čas, ki si ga s tako muko prizadevamo prihraniti,« meni Fromm
(2013, str. 16). Tudi pri mnogih drugih teoretikih sodobnega časa zaznam pesimistično noto.
»Družba tveganja ni revolucionarna družba, temveč več kot to: katastrofalna družba. V njej
grozi, da bo izredno stanje postalo normalno stanje« (Beck, 2009, str. 98). »Na svobodnem trgu človek
kot porabnik dobrin ne najde miru. Vznemirjen je, čeprav mu dobrine obljubljajo olajšanje
napetosti. Tesnoba in napetost pa ne moreta izginiti, saj je dobrin-fetišev vse več; v resnici se
stopnjujeta« (Rutar, 2004, str. 262). Sama sodobne družbe ne vidim (zgolj) tako tragično, se
pa strinjam, da stanje ni zadovoljivo, in sem prepričana, da je možnosti za izboljšave
ogromno.
Sprašujem se, če je vprašanje samega (smisla)
življenja tako težko, da se je lažje vrniti k
prejšnjemu vprašanju in se usmeriti na
nekakšno nadgradnjo boja za preživetje –
hlastanje za imetjem (v mislih imam seveda
gospodarsko razvitejši del sveta). Opažam
začaran krog služenja in zapravljanja denarja.
Hlepenje po več, še več in še več. Seveda
zasledim v naši kulturi tudi drugačne vzorce in
ideje. Nekateri odgovarjajo šaljivo, npr. skupina
Zmelkoow poje leta 1999: »Smisel življenja je Slika 1: Iskanje sreče, ki se skriva takoj za
ležanje na plaži, z možgani na off in čivavo na straži, vogalom: 1. bolj pridno delaj 2. zasluži več
visenje v mreži med dvemi drevesi, slalom v ravnini z denarja 3. kupuj nove stvari; 4. nadaljuj.
zarjavelimi kolesi … jahanje oblakov, pihanje v sonce (vir: http://www.polyp…)
in lomljenje korakov …« Nimam občutka, da bi se nas besedilo te in podobnih (sicer
priljubljenih) pesmi zares dotaknilo. Morda med počitnicami oz. dopusti, pravo, resnično
življenje pa je boj in garanje. Tako so nam bližje gesla, ki napeljujejo k trdemu delu in
posledično uspehu (ter zasluženemu uživanju). Določena vodila vsekakor potrebujemo ... Salecl
(2012) ugotavlja, da so ta z naraščanjem možnosti izbire (tako pri predmetih kot pri drugih
življenjskih odločitvah) še toliko bolj iskana. Imperativ Bodi to, kar si! nas hitro spravi v stisko.
Kaj oz. kdo pa vendar sem? Številni avtorji ugotavljajo, da je identiteto najlažje kupiti oz.
kupovati, saj mora biti prilagojena času, torej fleksibilna.
Z določenih vidikov pa je, kakor pravi Fromm (2013), bolj bistveno kot zakaj, kako živimo.
Iskala sem odgovore na obe vprašanji, saj se mi zdita neizogibno povezani. Za smer sem
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izbrala potrošništvo, saj se strinjam s Kurdijo (2000, str. 79), »da bi s samo analizo
potrošništva že lahko opisali temeljne značilnosti in dinamiko modernih družb … Če torej
razkrivamo elemente sodobnega potrošništva, odkrijemo prenekatero resnico sodobnih
družb kot takih.« Marsikaj nam razodene lahko že sam pogled v smeti … Kakorkoli, v
ospredje svojega raziskovanja sem postavila potrošništvo. Ali ozadje – kakor se vzame. Zdi
se, da je danes toliko teorij, da se jih ne da več združiti v celoto, lahko le osvetljujemo ta ali
oni vidik. Upam, da vam bo moja osvetlitev všeč oz. se vam bo zdela vsaj zanimiva.
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II TEORETIČNI DEL
1 Potrošništvo
»Ko govorimo o sodobnem potrošništvu kot o ideologiji, obstaja temeljna razlika med
potrošništvom kot temeljno človeško nujo in potrebo, brez katere preprosto ne bi preživeli,
in sodobnim potrošništvom, ki je socialno in kulturno druga plat neoliberalnega kapitalizma,
v katerem še vedno živimo,« pove v intervjuju sociolog in analitik potrošništva Hajrudin
Hromadžić (Crnović, 2008). Gre za paradigmatski prehod iz kulture potreb (namenskega
potrošništva) v kulturo potrošniških želja (potrošništvo kot ideologijo); za današnjo
postmoderno družbo spektakla, ki ustvarja imaginarije potrošniških želja, je koncept želje
ključnega pomena (prav tam). Vendar potrošništvo ni del neizogibne evolucije, njegov
nastanek je socialnega izvora – ljudi spreminja, da postajajo v prvi vrsti potrošniki, vse druge
njihove vidike odriva na nižjo raven (Bauman, 2010). Eagleton (2009) dodaja, da se je
potrošnja razširila tudi na nekatera področja, ki so prej veljala za trajna in kjer so ljudje iskali
smisel. Spolnost, kultura, umetnost in religija, ki so izgubljale na pomenu, so zaradi želje po
dobičku tako »same postale del odtekanja smisla, ki so ga skušale preprečiti« (prav tam, str.
36).
Kurdija (2000) vidi dobrine kot sredstvo za utrditev smisla oz. bolje kot preventivo proti
zdrsu, izgubi smisla in izpostavlja, da »čista uporabniška, utilitaristična potrošnja ne obstaja,
ampak predvsem potrošnja kot kulturna praksa – kjer motivi in referenčni okvir ravnanj
temeljijo na pomenih, ki jih objekti potrošnje prinašajo in vzdržujejo« (prav tam, str. 64).
Potrošnja torej »ni gibanje predmetov, ki so jim zgolj dodani atributi, ki se vežejo na pomene,
marveč da so tančice pomenov esenca potrošnih dobrin« (prav tam). Po tej teoriji gre torej
bolj za željo, hrepenenje po občutjih in doživetjih, ki naj bi jih potrošni predmeti prinesli, kot
pa po njihovem posedovanju. Glede na precejšnjo pretočnost dobrin se z njo strinjam. V
potrošništvo smo vsi vsaj malo vpleteni – »s sodelovanjem ali zanikanjem, (…) s preziranjem
ali celo nasprotovanjem« (Razpotnik, 2001, str. 433). Fromm (2013, str. 42) opaža njegov
protisloven vpliv: »Po eni strani blaži tesnobo, kajti tistega, kar imamo, nam ne morejo
odvzeti, po drugi strani pa zahteva, da porabljamo vse več in več, kajti tisto, kar smo
pridobili, nas kmalu ne zadovoljuje več.«
Kritičen je tudi Kurz (2000, str. 117): »Kapitalistična biblija se vedno začne tako: Na začetku
je bila ponudba! Nikoli povpraševanje ne določa ponudbe, temveč je vedno obratno. Če bi
bilo drugače, bi se morali člani družbe vnaprej sporazumeti o zadovoljevanju svojih potreb in
v skladu s tem organizirati proizvodnjo; z drugimi besedami, v družbeno institucionalnem
smislu (ne neposredno glede dejavnosti individuov) bi morala obstajati istovetnost
proizvajalcev in potrošnikov. Potem seveda povpraševanje ne bi bilo več nobeno
povpraševanje po blagu, temveč pač neposredna družbena diskusija, pogajanje in
uresničevanje strukture potreb.« Dodaja še: »Kupec je cepec, iz katerega se dvojno delajo
norca, ker ga imenujejo kralja« (prav tam).
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1.1 Značilnosti našega časa
»Množica tehničnih izumov je popestrila vsakdanje življenje – in hkrati pripomogla k
spremembi duhovnih obzorij: staro, ciklično pojmovanje sveta, po katerem so ljudje
pričakovali, da bo naslednje leto precej podobno letošnjemu (in enako slabo), je odstopilo
mesto prepričanju, da lahko človeštvo iz leta v leto napreduje k popolnosti« (Botton, 2005,
str. 39).
Spoštovanje in uresničevanje človekovih pravic je vsekakor na veliko višji ravni kot nekaj
desetletij nazaj, družba je veliko bolj odprta do drugačnosti, v vedno večji meri jo sprejema
… Vendar pa še vedno nikakor ne veljajo enake pravice za vse, ogromno je zelo očitnih
kršitev, ko nam je vsem jasno, da gre za razmerja moči, pa vendar (ali pa prav zato) večinoma
nihče ničesar ne naredi … Slovenija je ena izmed številnih t.i. demokratičnih republik,
statistike pa kažejo, da vedno več ljudi prepušča odločanje drugim – tako na nacionalni
(udeležba na volitvah) kot na lokalni in skupnostni ravni, kljub vedno večjim možnostim
povezanosti se zdi, da so vezi vedno šibkejše. Rutar (2004, str. 19) uporabi besedno zvezo
»demokracija bede«. Meni namreč, da verjamemo, da smo svobodni potrošniki in da živimo v
demokraciji, le redki pa razmišljajo o bedi take demokracije. Tako prav zaradi pasivne večine
vtis demokratičnosti vztraja. Kasneje nadaljuje, da (na svetovni ravni) »o demokraciji sploh
ne moremo govoriti, dokler peščica ljudi drži v svojih rokah večji del kapitala in lahko
upravlja z dobrinami, ki jih ljudje potrebujejo za preživetje« (prav tam, str. 115) in poimenuje
svetovno politično ureditev »globalni fašizem«.
Stalno nas obdaja kup bolj ali manj predvidljivih sprememb, na katere lahko le delno
vplivamo. Preseneča nas naravno okolje in tudi družbeno, kjer smo poklicani k stalnemu
grajenju identitet(e). Avtor vodilnih priročnikov za samopomoč Stephen Covey poudarja
celo, da v teh časih ni dovolj biti poročen ali zaposlen, biti moramo »poročljivi in zaposljivi«
(Salecl, 2012, str. 48). »Individualizacija življenjskega poteka zahteva večjo pripravljenost za
sprejemanje tveganih odločitev v poslovnem in vsakdanjem življenju, sposobnost ljudi, da
poskrbijo zase« (Ule, 2000, str. 59). Zavedanje, da celo življenje (lahko) rastemo in se
razvijamo, je pozitivno, vendar pa so tu tudi odtujenost, negotovost, nemoč, pogosto prisilno
izbiranje, večno nezadovoljstvo …
Materialne preskrbljenosti na splošno ne gre zanikati, vera v znanost pa je še vedno skoraj
neomejena. Kmetovanje (preimenovano v agripodjetništvo) je postalo povsem racionalna
dejavnost z napovedljivimi povečanji donosa in dobičkov (Roberts, 2009). Strahu pred lakoto
ni več (nič zato, če je hrana zaradi intenzivnega pridelovanja osiromašena, saj imamo na voljo
prehranska dopolnila), ukvarjamo se lahko z nešteto drugimi stvarmi, kot je pridelovanje
hrane ... Kupujemo naprave, da bi nam prihranile čas in energijo, ki ju nato porabimo na
drugih (med drugim tudi fitnes) napravah. Na voljo imamo tudi vedno več različnih
pripomočkov za povezovanje s celim svetom: »V devetdesetih letih je nastopila velika
komunikacijska revolucija. Osebni računalniki, internet, svetovni splet in brezžične
komunikacijske tehnologije so s svetlobno hitrostjo povezale živčne sisteme več kot milijarde
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ljudi na Zemlji« (Rifkin, 2007, str. 30). Potencial te revolucije še zdaleč ni izkoriščen, novosti
(ali pa nove preobleke) še kar dežujejo.
Kljub tolikšnemu napredku se zdi, da imamo še vedno premalo prostega časa, morda vedno
bolj premalo. Rutar (2004) ugotavlja, da nam primanjkuje časa, ker ga potrebujemo za stvari,
se jim predajamo, pustimo zapeljevati. V lasti nas ima objektni čas (prav tam). Dejansko se na
vse pretege trudimo, da bi prihranili kakšno minuto, nestrpni smo, ko smo v vrsti pred
blagajno (v nakupovalnem vozičku so seveda le nujno potrebne dobrine) ali v gneči na cesti.
Jemo na pol pripravljeno hrano, med pogovorom s prijateljem brskamo po spletu … Ko
pridemo domov in ostanemo sami (s seboj), se pa lahko zgodi, da ne vemo, kaj bi sami s
seboj in se zleknemo pred televizijo ali računalnik in tam preždimo preostale ure.
Botton (2005) meni, da se nam zdi, da nas je družba obogatila, saj nam zgodovinsko gledano
ponuja večje dohodke. »V resnici pa nas je morda osiromašila, saj s tem, ko spodbuja
neomejena pričakovanja, nenehno poglablja prepad med našimi željami in tistim, kar si lahko
privoščimo, med tem, kar smo, in tistim, kar bi lahko bili« (prav tam, str. 66). Bauman (2002)
to nestalnost in negotovost današnjih dni poimenuje tekočost. Že Marx je rekel, da se »vse,
kar je trdno, spremeni v zrak,« kar je takrat pomenilo željo po oblikovanju novega in boljšega
reda. Danes pa ima »taljenje trdnih teles« za cilj »razpustitev sil, ki so znale ohranjati
vprašanje reda in sistema na politični agendi« (prav tam, str. 11). Edina gotovost našega časa
je tako negotovost. Poplavljeni smo z vsemi mogočimi informacijami in izbirami, ki nas
pogosto le ali predvsem zmedejo. »Preteklost izgublja svojo moč determiniranja sedanjosti.
Na njeno mesto stopi prihodnost … nekaj neeksistentnega … kar postane vzrok našega
sedanjega doživljanja in delovanja. Če govorimo o tveganjih, se prepiramo o nečem, kar se še
ni zgodilo, se pa lahko zgodi, če takoj zdaj ne zaobrnemo krmila. Verjetna tveganja so bič, s
katerim lahko sedanjost poženemo v drnec. Bolj ogrožajoče kot so sence, ki padajo na
sedanjost zato, ker se zarisuje grozljiva prihodnost, toliko stanovitnejši so sunki, ki jih
dramaturgija tveganja lahko sproži danes« (Beck, 2003, str. 134). Kroflič (1997, str. 303)
razmišlja podobno: »Človeku postmoderne naj bi se zamajala gotovost (trdna vera) v svet, ki
ga je z nemalo obeti gradil na podlagi avtoritete lastne(ih)
idej(e) človečnosti in vere v znanstveni napredek, kar je
vsekakor določena dezorientacija v njegovem bivanju.«
Vse spremembe naj bi vodile k večji osebni svobodi.
Glavna prednost informacijske revolucije naj bi bilo – kot
pravi Marcuse (v Rifkin, 2007) – proizvajanje večjih količin
prostega časa in s tem možnost prostovoljnega odločanja o
lastni prihodnosti. Sočasno pa je na vidiku tudi drugačna
oblika osvoboditve, namreč »nova generacija numeričnih
nadzornih orodij, ki jih poganjajo računalniki, zaznamuje
našo osvoboditev od človeških delavcev« (Smith, 1952, v
Rifkin, 2007, str. 142). Meni se zdi, da se je obljubljena
svoboda nekoliko poigrala z nami, vidim namreč dva tabora
– v enem so tisti, ki veljajo za zares svobodne, saj imajo
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Slika 2: »Moja verska pripadnost?
Potrošnik sem. Prva reformirana
srednjezahodna sinoda. V molitvi
naslavljamo nakupovalno središče
Amerike.« (vir: http://panama...)
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tako dohodek kot vse ustrezne pripomočke, ki omogočajo svobodno mobilnost, v drugem pa so
tisti, ki svobodno razpolagajo s svojim časom, ki je praktično edino njihovo sredstvo. Seveda
nobenih nimam za resnično svobodne, in ni mi jasno, zakaj naj bi ob vse manj dejansko
potrebnega dela delali (seveda le nekateri – izbranci) vse več (tu mislim predvsem na plačano
delo). Ob vseh spremembah v družbi, ki jih opažam, se strinjam z Rifkinom (2007, str. 73), ki
pravi: »Misel na družbo, ki ne temelji na delu, je tako skrajno tuja vsaki ideji o tem, kako
organizirati veliko število ljudi v družbeno celoto, da se soočamo z možnostjo, ko bomo
morali na novo premisliti same temelje družbene pogodbe.«
Ker pa se pogosto srečujem s t.i. optimističnimi ljudmi, ki mislijo, da je ta (kapitalistični) sistem
itak najboljši oz. edini možni, in da manj, kot se vanj vpletamo, bo bolje za vse, včasih pa
tudi s takimi, ki so prepričani celo, da sta »človekoljubnost in kapitalizem dve strani istega
kovanca« (Forbes, 2009, str. 36), seveda kdaj tudi podvomim v svojo črnogledost. A največ
za hip. Ne glede na to, kako je dejansko bilo v preteklosti (iz lastnih izkušenj lahko govorim
le o zadnji četrtini stoletja), sem prepričana, da bi danes in jutri lahko živeli vsi skupaj in tudi
vsak posameznik boljše. Za premik pa bi bile potrebne konkretne spremembe našega
razmišljanja in vedenja, našega odnosa tako do ljudi kot do stvari …
1.1.1 Gospodarski razvoj in napredek
»Na srečo vseh nas, prostovoljnih ali neprostovoljnih ujetnikov potrošništva, so potrošniške
lekarne tesno nagnetene tekom glavnih ulic in v brezštevilnih še bolj prefinjenih in
vseprisotnih razširitvah, da bi nam zagotovile rešilne obroče in ostale storitve življenjskega
pomena: da bi nas osvobodile negotovosti, ki jih poznamo, in da bi nam odprle oči za tiste,
ki jih ne« (Bauman, 2010, str. 70).
Industrijski napredek nam je zbudil občutek, da se bližamo
neomejeni proizvodnji in porabi (Fromm, 2013). »Misliti
smo začeli, da nas je tehnika naredila vsemogočne, znanost
pa vsevedne« (prav tam, str. 11). Ljudje so doživljali nov
občutek svobode, sicer le srednji in višji razred, vendar pa je
to vlivalo tudi nižjemu razredu upanje, da bo ob nadaljnjem
industrijskem razvoju tudi on deležen te nove svobode (prav
tam). Vendar pa: »Strm upad dejanskega pomanjkanja
paradoksalno spremlja nenehen, celo naraščajoč občutek
pomanjkanja in bojazni pred njim. Prebivalstvo,
blagoslovljeno z bogastvom in možnostmi, bistveno večjimi
Slika 3: »Vsega je preveč …
Vendar – ali je dovolj?«
od vsega, kar so si naši predniki, ki so orali muhasto prst
(vir: http://panama...)
srednjeveške Evrope, sploh lahko predstavljali, kaže izjemno
sposobnost občutenja, da to, kar je in kar ima, preprosto ni dovolj« (Botton, 2005, str. 49).
Bertman (1998, str. 83) ugotavlja, da je »stalen tehnološki napredek prinesel predvsem
pospešeno gibanje stvari (preko trgovine), idej (s pomočjo komunikacij) in ljudi (mobilnost).«
Posebno vrtoglav razvoj komunikacije je v zadnjih dveh desetletjih dodobra spremenil
podobo sveta. Ta je postal prepleten in daje po eni strani iluzijo celote. Tako in drugače še
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napredujemo – »leta 2050 bo za upravljanje in delovanje tradicionalne industrijske sfere
morda potrebnih le 5 odstotkov odraslega prebivalstva. Farme, tovarne in pisarne skoraj brez
delavcev bodo normativ v vseh državah … Praktično vsi verjamejo, da bo delovna sila
prihodnosti inteligentna tehnologija … Prihajajoča doba bo s seboj prinesla vsakovrstno
novo blago in storitve, ki bodo zahtevale nove poklicne spretnosti, zlasti na bolj prefinjenem
področju znanja. Toda ta nova delovna mesta so po svoji naravi elitna, njihovo število je
omejeno … Delovna sila prihodnosti bo vse bolj butična« (Rifkin, 2007, str. 26). To pomeni
manj garanja, več prostega časa za prijetne stvari, tudi več možnosti za razne novejše
(življenjsko nenujne, a morda prav zaradi tega zaželene) storitve in dejavnosti, hkrati pa
nevarnost revščine in socialne izključenosti (pogosto na račun brezposelnosti): »Če naslednje
generacije osvobodimo dolgih ur garanja na delovnem mestu, lahko človeštvo s tem
povedemo v drugo renesanso ali ga popeljemo v velik družbeni prepad in prevrat« (prav tam,
str. 27).
Tudi v prehrambeni industriji je prišlo in še vedno prihaja do velikih sprememb. Roberts
(2009) opisuje, kako so začeli s prilagajanjem rastlin obiralnim strojem, saj so ugotovili, da je
to finančno ugodneje. Tudi v živinoreji velja, da napredek nima meja. Za večji donos (merijo
ga v kilogramih na kvadratni meter) so (pre)intenzivno rejene živali sprva hranili z dodatnimi
beljakovinami (kostna moka, odmrle živali …), nato z antibiotiki itd. Vera, da bomo z
znanostjo in tehnologijo rešili vse težave na poti k večjemu dobičku, ostaja živa, obenem pa
je tudi razlog, da postaja kmetovanje, sploh na področjih, kjer se z njim ukvarjajo intenzivno,
vse nevarnejše (večja vloga mehanizacije in kemikalij) (prav tam). Prisotna so tudi vprašanja
etike, katere pojmovanje se razlikuje od posameznika do posameznika. »Vendar pa se
posameznik, ki se dalj časa nahaja v neetičnem okolju, sčasoma tudi sam prične obnašati
neetično« (Možina, Tavčar in Zupančič, 2012, str. 311).
Je odmrznjen polpripravljen obrok iz oddaljene proizvodnje
napredek? Pa (potencialna) hoja po našem planetu s kisikovo
bombo? Delamo sami sebe in druge potrebne pomoči, da
lahko ustvarjamo nova pomagala, rešitve? Ne bi za varnost nas
vseh raje nekaterih (morda kar večine) izdelkov vrnili nazaj v
laboratorije in počakali desetletje ali dve, preden se jih da na
trg? Je vredno porabiti konkreten delež plače, da se oblečemo
Slika 4: Napredek?
službi primerno, pripeljemo s spodobnim vozilom? Smo si plačo
(vir: http://paxon...)
resnično zaslužili? Kaj pa ostali uspešni ljudje? Rifkin (2007, str.
14) ugotavlja, da imajo gospodarski čudeži pogosto »manj opraviti s preudarnim poslovanjem
in učinkovitim vladnim nadzorom« kot »s podivjanim kreditiranjem in rastočim
zadolževanjem«. Menim, da je na mestu tudi naslednja misel ameriškega pisca Dona
Marquisa: »Ko ti nekdo reče, da je obogatel s trdim delom, ga vprašaj, s čigavim« (Gibanje za
dostojno delo in socialno družbo, 2011).
A sistem se, kot pravi Pechmann (1994, str. 203), reproducira z nenehno rastjo in
zajemanjem novih področij: »Univerzalni značaj sodobnega reprodukcijskega sistema se
izraža v nastajanju novih potreb ob znanstveno-tehničnih inovacijah, v izdelavi množičnih
proizvodov v industrijski proizvodnji in v naraščanju svetovnega prebivalstva z rastjo
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proizvodnje, transporta in komunikacij.« Če merimo le po dolžini življenja, številu ljudi ali
visokem življenjskem standardu nekaterih, smo res na poti velikega napredka, a to je le
enostranski pogled (Razpotnik, 2001). Giddens (2000, str. 73) opozarja, da »v obdobju
ekoloških tveganj razvoj ne more biti zgolj premočrten, še manj pa ga lahko preprosto
enačimo z gospodarsko rastjo.« Beck (2009, str. 51) opaža nepravičnost in neenakost družbe
in pravi o gospodarsko manj razvitem svetu: »V konkurenci med vidno grožnjo smrti od
lakote z nevidno grožnjo smrti zaradi strupov zmaga očitnost boja proti materialni bedi.«
Tako se sistem ohranja. Milat in Kovačević (2012, str. 130) ugotavljata, da je nerealno
pričakovati, »da bi kljub zakonski ureditvi katerakoli korporacija ali država za zadovoljitev
zahtev ekologije ogrozila svojo materialno proizvodnjo ter tako izgubila dobiček in položaj
na tržišču.«
Tudi socialni ekolog Bookchin (2005, str. 32) opominja, da je »v družbi, ki temelji na rasti
zaradi rasti in je ne ovirajo moralni zadržki, mogoče popolnoma prenarediti celoten svet – na
slabše. Prva narava (naravni svet, ki se je razvijal nedotaknjen od človeške roke) (…) in druga
narava (oblika naravne evolucije, ki sta jo vodila človeška misel in delovanje) sta danes za
kompleksne oblike življenja v bridkem protislovju. Naša druga narava grozi, da bo drastično
poenostavila prvo naravo, iz katere smo izšli kot vrsta …« Bookchin (prav tam) nadaljuje, da se
ne moremo več vrniti v votline, saj bi ravno to vodilo k samouničenju. Tudi sama opažam
prisotnost mišljenja o obstoju zgolj dveh skrajnosti – da nasproti neomejenemu napredku stoji
le vrnitev v jame. Kot da upoštevanje dejanskih potreb tako človeka kot okolja (ki sta
neločljivo povezana, saj je človek del okolja) nikakor ni mogoče …
Gospodarski razvoj sam po sebi seveda ni slab, nasprotno. Tudi manjša potreba po
zaposlenosti bi nam lahko omogočila boljše življenje, »toda vse manjša delovna sila pomeni
manjše dohodke, zmanjšano potrošniško povpraševanje in gospodarstvo, ki ne more rasti.
To je nova strukturna resničnost, ki jo vladni in poslovni voditelji ter tako številni ekonomisti
le neradi priznajo« (Rifkin, 2007, str. 24). Raziskovalec in naravovarstvenik Anton Komat v
intervjuju omeni kot rešitev stacionarno ekonomijo, ker je filozofija ekonomije neomejene
rasti bruto domačega proizvoda primerljiva le z rakom (Tasi, 2009). »Svet bo rešila samo
nična rast … Porabiti bomo morali samo toliko, kolikor narava lahko obnovi in mi
recikliramo. Ne pa, da proizvajamo neskončne gore odpadkov in žremo nepovratne vire.
Bolje bi bilo proizvajati kvalitetno blago, ki ga lahko vzdržujemo in servisiramo« (prav tam,
str. 3). Za to, da ideja stacionarne ekonomije ni zaživela, pa krivi odkritje nafte, saj »kdor ima
nafto, ima nadzor nad državami. Kdor ima nadzor nad hrano, ima nadzor nad ljudmi. Kdor
ima nadzor nad financami, ima nadzor nad svetom. Ta nadzor je danes z globalizacijo
dosežen« (prav tam).
1.1.2 Globalizacija
Pod drugačnimi imeni in pojavnimi oblikami je globalizacija z nami že dolgo (Svetličič, 2004),
vendar pa ni naraven pojav (Martin in Schumann, 1997; Giddens, 2000). Pogosto jo
opredeljujemo z dvema obrazoma: »Globalizacija je pomagala oblikovati priložnosti za
nekatere ljudi, skupine, države, o katerih si niso upali poprej niti sanjati. Nekateri kazalniki
človekovega razvoja, kot so pismenost, šolanje, smrtnost novorojenčkov, pričakovana
~8~

Kos, Marjeta (2014). Stiske in priložnosti v dobi potrošništva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

življenjska doba, so se zadnjih nekaj desetletij enormno izboljšali. Obenem pa so ekonomska
preobrazba, liberalizacija, tehnološke spremembe in zaostrena konkurenca na trgu blaga in
delovne sile, kar vse spremlja globalizacijo, prispevali k vedno večji revščini, neenakostim,
negotovosti glede delovnih mest, slabljenju institucij in socialne podpore ter eroziji identitet
in vrednot« (Streeten, 2001, v Svetličič, 2004, str. 38).
»Za rešitev velikih problemov so nacionalne države premajhne in za rešitev manjših
prevelike, je aforistično formuliral Daniel Bell. S tem je opisana splošna dilema rešitve
svetovnih problemov: gre za kolektivne svetovne dobrine, za katere se čutijo vsi udeleženci
mednarodnih odločevalskih procesov le delno odgovorni in so v zvezi z njimi tudi zgolj
omejeno sposobni odločati« (Thaenhardt, 1994, str. 216). Je globalizacija lahko v pomoč? Je
to sploh njena naloga?
Svetličič (2004, str. 111) pove, da »pri trgovini niti pri
globalizaciji ne gre za pravičnost, pač pa za blaginjo,
standard ljudi, dobrine potrošnikov.« V povprečju
torej naj bi živeli bolje, a ne (nujno) vsi. Rifkin (2007,
str. 405) pa poziva: »Ob pričakovanjih, da bodo
dobički zaradi vse večje globalizacije trgov in
avtomatizacije proizvodnje in storitev v naslednjih
letih močno narasli, bi morali spodbujati Slika 5: Dva obraza globalizacije
nadnacionalne korporacije k temu, da prispevajo večji (vir: http://victor...)
del svojih dobičkov za pomoč pri obnavljanju in
vzdrževanju številnih skupnosti po vsem svetu, v katerih poslujejo.« Zaveda se zmanjšane
vloge vlad in tudi sindikatov, ki so »služili kot protiutež upravam podjetij in jih silili, da so
sadove povečane produktivnosti na široko delile z delavci v obliki zvišanih mezd, krajšega
delovnega časa, izboljšanja delovnih razmer in večjih socialnih prispevkov« (prav tam, str.
24). Npr. stavke danes močno izgubljajo na svoji učinkovitosti. Na izginjanje prostorske
vezanosti opozarja tudi Reich (1992, v Rifkin, 2007, str. 286), v mislih ima predvsem »nov
razred visokotehnoloških mednarodnih delavcev,« njegovo možnost prostovoljne izoliranosti
in izogibanja davkom (o tem piše še bolj poglobljeno Beck, 2003).
Giddens (2000, str. 41) pojmuje globalizacijo kot »seštevek mnogih procesov, ki jih poganja
preplet političnih in gospodarskih vplivov. Še posebej v razvitih državah temeljito spreminja
vsakdanje življenje, hkrati pa ustvarja nov mednarodni sistem in nove sile. Je več kot le
nadaljevanje sedanjih politik, saj hkrati spreminja stare družbene institucije, v katerih živimo.
Vsekakor neposredno vpliva tudi na vzpon novega individualizma.«
1.1.3 Individualizacija
»Zlasti v drugi polovici dvajsetega stoletja se je dodobra uveljavilo prepričanje, da lahko
doseže polno notranje zadovoljstvo človek sam, brez povezanosti v skupnost. Ob tem so se
dodobra uveljavili tudi novi pojmi, kot so samouresničenje, samopodoba, samopotrditev,
samoizpolnitev in podobno, ki še poudarjajo vlogo in pomen posameznika. Na drugi strani
so v tem dvajsetem stoletju vse bolj slabele tradicionalne oblike človeškega združevanja in
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povezovanja, ki so posamezniku v vsej zgodovini nudila trdnost, varnost, oporo« (Žorž,
2010, str. 103).
»Moč pojma individualizacija leži prav v njegovi vrednotni nejasnosti in mnogostranskosti …
kompleksen pojav … vsebuje več protislovnih vsebin. Po eni strani je dedič
postadolescentskih življenjskih stilov in njihova transgeneracijska posplošitev, po drugi pa
radikalizacija meščanskega zasebništva« (Ule, 2000, str. 58). Ta radikalizacija spodbuja
egoizem, tekmovalnost in nesolidarnost, medtem ko lahko ob optimističnem pogledu na
zlom nekdanjih vezi »zaključimo, da lahko vse to pri posamezniku spodbuja rast
subjektivnosti, razvoj kritične reflektivne zavesti in kreativno samoustvarjanje lastnega
življenja« (Razpotnik, 2000, str. 134). Razpotnik (2001) pa tudi opozarja, da vse bolj
razpršene trdne točke posameznikove identitete prinašajo poleg osvoboditve tudi zmanjšano
gotovost in s tem pogoje za nove oblike kontrole. Tradicionalne vezi zamenjajo »prisile trga
dela in potrošne eksistence ter standardizacij in kontrol, ki so v njih vsebovane« in ga
»naredijo za igračo mode, razmerij, konjunktur in trgov« (Beck, 2009, str. 194). Tako postaja
v razviti moderni zaradi individualizacije, ki se odvija znotraj procesa podružbljanja,
individualna osamosvojitev vedno bolj nemogoča (prav tam).
Beck (2009) piše tudi o trojni individualizaciji: 1. osvoboditev iz vnaprej danih družbenih
form in vezi v smislu tradicionalnih kontekstov gospostva in preskrbe – dimenzija osvoboditve;
2. izguba tradicionalnih varnosti glede na praktično vrednost, vero in vodilne norme –
dimenzija odčaranja; 3. nova vrsta vključevanja v družbo – dimenzija nadzorovanja. Gre torej za
sočasno osvobajanje in nadzorovanje. V taki družbi je naloga vsakega posameznika, da –
»pod grožnjo permanentne zapostavljenosti« (prav tam, str. 200) - jemlje sebe za središče
sveta in družbo kot spremenljivko. Četudi pomeni individualizacija zaradi povezanosti s
standardizacijo »odvisnost od trga v vseh dimenzijah življenja« (prav tam, str. 195).
Mišljenje, da je prav vse odvisno izključno od nas, in gledanje na življenje kot na niz
neskončnih možnosti in mogočih preobrazb, pa nas pogosto spravlja v stisko (Salecl, 2012).
»Individualizacija je preobrazba identitete iz danosti v nalogo in zadolževanje akterjev, da so
odgovorni za izvajanje te naloge in za posledice (tudi stranske učinke) njihovega delovanja ...
Potreba, da človek postane, kar je, je značilnost modernega življenja« (Bauman, 2002, str. 42).
Salecl (2012, str. 8) pa ugotavlja: »Zdi se, da postati to, kar si, ni ravno lahka naloga.« Za
večjo uspešnost pri njej imamo na voljo nešteto priročnikov in svetovalcev, ki pa pogosto le
povečajo človekovo tesnobo in negotovost (prav tam).
Danes smo prišli že tako daleč, da naj bi kar polovica ljudi verjela, da je npr. njihov avto
neposredni odsev tega, kar so (Jessup, 2001). Kreiranje identitet(e) poteka nekako na silo,
življenje doživljamo kot ponujeno priložnost, ki jo je treba čim bolj izkoristiti. Neizmerna
svoboda nas ob neuspehih spravlja v hude stiske, za vse smo odgovorni sami (glej
podpoglavje 2.3). Svojo identiteto izgrajujemo dan za dnem, ne le enkrat v življenju. Če nekaj
ne gre po načrtih, jih hitro spremenimo – tudi kar se odnosov tiče.
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Za trg je seveda najustreznejši samski posameznik (fleksibilnost,
potratnost). Tako tudi otrok predstavlja oviro; po drugi strani pa je
kot ena redkih stalnic ob hitrem menjavanju partnerjev vedno bolj
dragocen (Beck, 2009). Ta navezanost na otroka se pogosto odraža
tudi v razvajanju. Žorž (2010, str. 104) opozarja, da se povečuje
število motenj: »Mladina je postala najbolj ranljivi del naše zahodne
civilizacije. Zgradili smo moderne šole, jih opremili z najsodobnejšo
opremo, usposobili dobre učitelje – mladi pa vse bolj bežijo v
brezvoljnost, brezciljnost, v iskanje lažnega užitka … Sodobna
psihoterapija opozarja na nevarnost tega individualizma in opozarja Slika 6: Podobe
najdražjih?
na pomen skupnosti, na dejstvo, da je človek vendarle socialno (vir: http://randal...)
bitje.« Salecl (2012) pa opozarja še na to, da nas ta usmerjenost le
nase in otopelost za dogajanje v ožji ali širši okolici, odvrača od dejavnosti, ki bi vodile v
družbene spremembe.
1.1.4 Revščina, neenakost in socialna izključenost
»Nekoga, ki drugemu vzame oblačilo, imenujemo tat. Toda ali nekdo, ki ne obleče reveža,
čeprav bi ga lahko, zasluži drugačno ime« (Utz v Fromm, 2013, str. 79)? Misel pripada
Vasiliju, ki tako kot drugi cerkveni očetje vidi namen gmotnega v tem, da koristi človeku.
Svetličič (2004) povzema oglas Programa ZN za razvoj: Če bi bil svet vas s 100 prebivalci, bi
15 ljudi stradalo, 16 bi jih bilo nepismenih (več denarja se porabi za orožje kot za osnovno
izobraževanje), 20 ljudi bi imelo doma enega ali več TV sprejemnikov … Teh 20 ljudi je prva
generacija, ki ima sredstva, da prekine revščino s samo 0,2 odstotka svojega bogastva.
Alcock (2006) ugotavlja, da ostaja v akademskih in političnih razpravah prisotno razlikovanje
med tistimi, ki naj bi bili revni po lastni krivdi, in ostalimi. Bauman (2011) pa opozarja, da
obravnavanje revščine kot kriminalnega problema zamegljuje socialne korenine neenakosti.
Te izvirajo iz prepleta filozofije potrošniškega načina življenja in krčenja življenjskih
priložnosti, dosegljivih revnim. Tako so revni kolateralna škoda na dobiček orientirane
potrošniške družbe – notranji tujci, prikrajšani za pravice, ki so jih deležni ostali.
Pri opravičevanju družbene neenakosti naletimo med drugim na naslednja ideološka
konstrukta: da se pri uvajanju tržne ekonomije ne moremo izogniti njenemu naraščanju (ki ga
lahko vrednotimo pozitivno kot odraz meritokracije ali negativno kot neželen stranski
učinek) in da je, vsaj v Sloveniji, sprejemljiva, saj je v svetovnemu merilu med nižjimi (Dragoš
in Leskošek, 2003). Res se uvrščamo »med države z najnižjimi stopnjami tveganja revščine in
v sam vrh držav z najnižjo dohodkovno neenakostjo. Leta 2008 se je stopnja tveganja
revščine v Sloveniji glede na prejšnje leto povečala za 0,8 odstotka, vendar se je v primerjavi z
Evropsko unijo ohranila na nizki ravni« (ARSO, 2010c). Znotraj Slovenije pa je stopnja
tveganja revščine v vzhodni Sloveniji za približno polovico višja kot v zahodni Sloveniji, tam
je višja tudi stopnja materialne prikrajšanosti (SURS, 2013). Pomemben dejavnik so tudi
socialni transferji – če jih ne bi šteli v dohodek, bi se stopnja tveganja revščine v letu 2011
skoraj podvojila (prav tam).
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Razvoj naj bi načeloma omogočil več enakosti in boljše pogoje za vse (če upoštevamo npr.
vso odvrženo hrano, nam je jasno, da ni nobene potrebe po tem, da bi bil kdo lačen). Orwell
(1941, v Botton, 2005, str. 44) pravi: »Skoraj vsi državljani civiliziranih dežel so danes deležni
uporabe dobrih cest, vode brez klic, policijske zaščite, brezplačnih knjižnic in take ali
drugačne brezplačne izobrazbe. Bogati in revni čedalje pogosteje prebirajo iste knjige, gledajo
iste filme in poslušajo iste radijske programe. Zaradi množične proizvodnje cenenih oblek in
izboljšav v bivanju so se razlike v njihovem načinu življenja zmanjšale.« Žal se ta trend ni
nadaljeval, vsaj ne tako celostno in obširno, kot bi se lahko. Zdi se, da še vedno velja kot
pred par stoletji, da bogati s preskušanjem užitkov pripravljajo prihodnje življenje revnih
(Braudel, 1988a). Tudi zato je morda danes še vedno potrebno izumljati nove in drugačne
predmete – kar je vsem dosegljivo, ni več tako mamljivo; če bi vsi imeli enako okolje, pa bi se
zabrisala razlika med nami in njimi, kar se zdi marsikomu nedopustno.
Ker vsi pač ne moremo imeti vsega in mi, ki smo razviti (ležeče ker menim, da če bi bil razviti
svet dejansko razvit, ne le ekonomsko, ne bi več obstajal oz. se ne bi imenoval tako, saj
nerazvitega ne bi več bilo), si to zaslužimo … »Vendar pa posamezniki in posameznice s svojimi
prirojenimi in pridobljenimi lastnostmi ne začnejo živeti v nevtralnih in nestrukturiranih
okoljih. Ljudje so z vzgojo ali celo rojstvom že na začetku vrženi v različne družbene
prostore, ki jim pomembno določajo pogoje, priložnosti in dosežke v življenju« (Dragoš in
Leskošek, 2003, str. 24). Pa vendar marsikdo ostaja prepričan, da si zasluži mnogokratnik
plače nekoga drugega. Je lahko delo nekoga finančno gledano res toliko več vredno od dela
drugega?
Večina statistik zajema dohodke, čeprav nekateri menijo, da so (nič manjše) premoženjske
razlike bolj bistvene (Svetličič, 2004). Dohodki so seveda v veliki meri odvisni od
premoženja. Dohodkovni prepad naj bi se začel hitro širiti v osemdesetih letih dvajsetega
stoletja. »Ob koncu tega desetletja je 0,5 odstotka najbogatejših družin imelo v lasti 30,3
odstotka družinskega premoženja, kar je bilo za 4,1 odstotka več kot leta 1983. Leta 1989 je
vrhnjemu odstotku družin pripadlo 14,1 odstotka vsega zaslužka v Združenih državah, v lasti
pa so imeli 38,3 odstotka vsega premoženja ter 50,3 odstotka finančnih sredstev v državi«
(Mishel in Bernstein, 1992, v Rifkin, 2007, str. 282). Danes naj bi veljale v svetovnem merilu
približno take številke: 80 odstotkov ljudi živi v državah, kjer se dohodkovna neenakost veča.
Najrevnejših 40 odstotkov prejema pet odstotkov vseh dohodkov, medtem ko najbogatejših
20 odstotkov prejema kar 75 odstotkov vseh dohodkov. Leta 2005 je imelo 20 odstotkov
najbogatejših 76,6-odstotni delež v porabi, najrevnejših 20 odstotkov pa zgolj 1,5-odstotni –
to je 51-krat manj (Shah, 2013). Kot odgovor na neenakost pri deljenju dobičkov predlaga
Rifkin (2007) organiziranje nove sile, ki bi se zoperstavila upravam podjetij in zahtevala večjo
pravičnost pri delitvi koristi od produktivnosti.
(Nova) politika nekoliko poenostavljeno »opredeljuje enakost kot vključenost in neenakost kot
izključenost« (Giddens, 2000, str. 107). Bauman (1997, v Ule, 2000, str. 43) pa ugotavlja, da
»sodobni kapitalizem dozdevno ne potrebuje več hlapcev za svojo reprodukcijo. Bogati in
revni živijo preprosto vse bolj drug mimo drugega.« Vendar pa vseeno postajajo nekatere
oblike sodelovanja (ponovno) vse pogostejše (npr. delo varnostnikov) ali pa nikakor ne
izumrejo (npr. delo služinčadi) … Vse več bogatih Američanov živi v obzidanih skupnostih
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in s tem izkazuje »ponotranjenje lastnega ekonomskega položaja in priviligiranosti ter
preprečevanje drugim, da bi bili udeleženi pri tem« (Enclosed Communities: Havens, or
Worse?, 1994, v Rifkin, 2007, str. 334). Tako zasebne varnostne sile danes potrošijo 73
odstotkov več kot javne sile za vzdrževanje reda in zaposlujejo 2,5-krat več ljudi (Security
Industry Trends: 1993 and Beyond, 1993, v Rifkin, 2007). Četudi prinaša to ograjevanje nova
delovna mesta, smo lahko gotovi, da je to večinoma le začasna rešitev, saj tudi na tem
področju človeško delovno silo skokovito nadomešča tehnologija (kamere, alarmi).
Upravljalci koncernov tako pričakujejo, da bodo ljudje kmalu spet praktično zastonj čistili
ulice ali našli bedno zavetje kot pomožni delavci v gospodinjstvih (Martin in Schumann,
1997).
»Kljub temu, pa tudi pravzaprav zato, ker sta tehnologija in
globalna povezanost sveta razvrednotili človeško delovno silo,
revščina (oz. izključenost iz tekme za različne dobrine)
določenega dela posameznikov in skupin ostaja, dobiva pa tudi
nekatere nove razsežnosti« (Razpotnik, 2000, str. 122). V teoriji
ločimo absolutno in relativno revščino, v praksi pa večina
pristopov meri mešanico obeh (Alcock, 2006). Meje revščine so Slika 7: Brez denarja bi bili
določene s pomočjo seznamov, ki zajemajo različne vidike vsi bogati (grafit)
življenjskega standarda in smatrajo določene dobrine kot nujne za (vir: http://news...)
dostojno življenje (prav tam). Tako npr. pri nas velja, da za spodobno življenje potrebuješ
npr. svoj avto – če ga nimaš, si po tem kriteriju med prikrajšanimi za normalno življenje (kar
je ob pretežnem stagniranju javnega prevoza seveda lahko tudi res). Odnos do starega oz.
rabljenega se počasi spreminja, a je še vedno nekoliko slabšalen. Če kdo ni obdan z novostmi,
velja za neuspešnega, saj ne dosega standardov družbe. Pobiranje uporabnih predmetov iz
smeti (npr. s kosovnih odpadov) ali spravljanje preostanka prevelikega obroka v restavraciji,
se marsikomu zdi sramotno (zelo ali pa vsaj bolj kot nenujno smetenje). Tako (delno) z
odmetavanjem še uporabnih stvari umetno ustvarjamo (poglabljamo) revščino. Pogosto gre
torej bolj za relativnost kot absolutnost, kar pa ne pomeni, da stisk ni. Seveda je pri revščini
pomemben tudi subjektivni vidik (Razpotnik, 2000), a v veliki meri smo družbena bitja …
»V družbah, kjer neenakost med ljudmi obstaja ali se povečuje, ni nujno, da nastaja tudi
revščina. Možna je neenakost brez revščine (čeprav revščina ni mogoča brez neenakosti).
Zato revščino lahko odpravljamo, ne da bi morali odpraviti tudi neenakost in uporabiti npr.
revolucionarne posege v družbeno strukturo« (Dragoš in Leskošek, 2003, str. 32). »V primeru
absolutne revščine je njena dokončna odprava v razvitih državah povsem izvedljiva in to
kratkoročno« (prav tam, str. 33). Da se, gre pa seveda za interese in moč … Avtorja menita,
da je Slovenija dovolj bogata, da bi s prerazporeditvijo sredstev in uporabo mehanizov
zmogla odpraviti absolutno revščino. Pri relativni pa je zgodba že bolj zapletena, hitro je kdo
podpovprečno premožen ipd. Dobro opozorilo, da mora enakost (p)ostati nikoli opuščeni
ideal, so tudi raziskave o zdravju, ki ugotavljajo, da v družbah, ki presežejo nek prag blaginje,
postanejo ključni faktor za zdravje prav relativne družbene razlike (Toš in Malnar, 2002).
Bauman (2011) razmišlja, da vsa ta merjenja (povprečnih) dohodkov in premoženja
sporočajo, da neenakost sama po sebi ni problem in da se ne zavedamo (dovolj), da to, da je
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posameznik pod povprečjem, ne vpliva le nanj, pač pa na kvaliteto celotne družbe. Rutar
(2004, str. 233) je prepričan, da bo prišlo do sprememb: »Profesor Chomsky je že velikokrat
opozarjal, da si je danes mogoče z lahkoto zamisliti obstoj družbe, v kateri nihče ne bi
preživel, saj na dolgi rok ne bi bila zmožna skrbeti za lastne člane in članice. Take družbe
pravzaprav že obstajajo. To so vse družbe, v katerih je ključni dejavnik t.i. razvoja neskončna
gospodarska rast. Ta sicer umirja nelagodje, vendar ohranja tudi privilegije. Življenje v
nepravičnosti, zakaj prav o njej govorimo, pa na dolgi rok ni mogoče. Zgodovina nas uči, da
so doslej še vedno marginalizirani ljudje prej ali slej vzeli zadeve v svoje roke.«
Burchardt in drugi (2002, v Alcock, 2006, str. 122) naštevajo naslednja področja, kjer so revni
izključeni: »1. potrošnja – nakupovanje materialnih predmetov in koriščenje storitev; 2.
proizvodnja – sodelovanje v ekonomsko ali socialno ovrednotenih dejavnostih; 3. politično
udejstvovanje – vključenost v odločanje na lokalni ali državni ravni; 4. socialna interakcija –
odnosi v družini, s prijatelji in v skupnosti.« Podobno ugotavljajo tudi druge raziskave.
Izključenost obstaja tudi na nasprotnem polu, med bogatimi, kjer pa je večinoma
prostovoljna (varovane soseske, klubi z omejenim vstopom …). Jordan (1996, v Alcock,
2006, str. 128) je po poglobljenih raziskavah prišel do ugotovitve, da so »sedanje težave
nastale zaradi sprememb v strukturi družbe in njeni solidarnosti ter zaradi mednarodnih
ekonomskih in političnih moči.« Eno njegovih pomembnejših spoznanj je, da je globalni
kapitalistični trg spodkopal preteklo množično solidarnost in institucionalne sisteme in jih
nadomestil z bolj tekmovalno in individualizirano kulturo, v kateri je tveganje socialne
izključenosti večje. Kakšni pa so ukrepi? Alcock (2006, str. 114) opaža, da se »politika
socialne izključenosti pogosto osredotoča bolj na žrtve izključenosti kot pa na dejavnike in
postopke, ki vodijo v to izključenost.« Podobno kurativno reševanje situacije imamo
možnost opazovati pri spopadanju z brezposelnostjo ...
1.1.5 Brezposelnost
»Na kratko: da bi bil dober, moraš kupovati dobrine; za kupovanje dobrin potrebuješ denar;
za pridobivanje denarja se moraš prodajati – za dobro ceno in s spodobnim dobičkom. Ne
moreš biti shopper, ne da bi postal potrošniško blago, ki so ga drugi voljni kupiti. Kar torej
potrebuješ, je privlačna identiteta, ki se dobro prodaja« (Bauman, 2011, str. 79).
»Da bo gospodarska rast zagotovila delovna mesta, je čista laž. Samo denar se bo še naprej
pretakal od ljudi navzgor,« pove Komat v intervjuju (Tasi, 2009, str. 5). Zanimivo je že samo
pojmovanje popolne zaposlenosti – ekonomisti so spreminjali svoje podmene o tem od nekje
3-odstotne v petdesetih letih do 6-odstotne v devetdesetih, ki naj bi bila nujna za izogibanje
inflaciji … (Rifkin, 2007). Sicer pa je (tudi) za statistiko brezposelnosti težko trditi, da je
natančna, saj mnogo ljudi obupa nad iskanjem ali pa je neprostovoljno zaposlenih za manj
kot polni delovni čas.
Če grobo primerjamo današnje zaposlitve s tistimi izpred nekaj desetletij ali stoletij, hitro
ugotovimo, da se je bistveno zmanjšal delež ljudi, odgovornih za pridelovanje hrane. Četudi
je kakšen več zaposlen v predelovanju hrane, pakiranju, prevažanju ipd., nikakor ne gre za
enakomerno menjavanje delovnih mest. Če ozavestimo naše osnovne potrebe, se zavemo, da
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je logično, da na račun vseh mogočih strojev in tehnologije zmanjkuje dela za ljudi. Braudel
(1988b) navaja, da je že Montesquieu videl mline kot kradljivce dela kmečkim dninarjem. Če
gremo dalje, se lahko ozremo okoli sebe in presodimo, katere dobrine so res dobrine, koliko je
odvečnih, koliko je takih, ki jih pogosteje menjavamo ali jih imamo več, kot je potrebno.
Lahko se tolažimo, da smo vsaj komu s tem omogočili delo … In si priznamo, da je stopnja
brezposelnosti glede na obstoječ sistem pravzaprav nizka. In se morda še poigramo z (za
nekatere nedopustno) idejo, da bi mogoče lahko delali manj (časa) in tako več časa kako
drugače (kvalitetneje) preživljali.
Primerjava seštevka vsega dela, ki ga opravljamo, in tistega, ki je dejansko potrebno, bi bila
gotovo dobra podlaga za premislek o možnih spremembah na trgu dela. Toliko bolje živimo
zaradi tega ali le umetno ustvarjamo delovna mesta in obračamo (ne nujno svoj) denar? Bi
brez reklam pozabili, da smo lačni, žejni ali da nas zebe? Je smetenje na množičnih
prireditvah (pa tudi drugje) pozitivna stvar, saj zagotavlja delo čistilcem? (Če bi se odločili, da
si želimo to spremeniti, bi čistilce lahko prekvalificirali v nadzornike. Vsaj kratkotrajno bi to
bila rešitev.)
Nekaj dela vsekakor še ostaja in tudi vedno bo, a če projekt ali program ni dovolj
dobičkonosen, obstaja veliko možnosti, da ne bo nič iz njega. Zmanjševanje zaposlitvenih
možnosti pa je boleče tudi zaradi naše navajenosti na delo. »Civilizacija se je od vsega začetka
v veliki meri strukturirala okrog koncepta dela … Človekovo delo je zdaj prvič sistematično
odstranjeno iz proizvodnega procesa … Naši korporacijski voditelji in središčni ekonomisti
pravijo, da je vse večje število nezaposlenih zgolj kratkoročna prilagoditev mogočnim silam, ki
jih poganja trg in ki ženejo svetovno gospodarstvo v tretjo industrijsko revolucijo.
Obljubljajo vznemirljivi novi svet visokotehnološke avtomatizirane proizvodnje, cvetoče
svetovne trgovine in materialno izobilje brez primere. Milijoni zaposlenih so še naprej v
dvomih. Vsak teden jih več ugotovi, da so odpuščeni« (Rifkin, 2007, str. 61). V številnih
državah je četrti sektor – neformalni in črni trg ter organizirani kriminal – zdaj najhitreje
rastoči sektor. Veliko možnosti pa je tudi v tretjem sektorju – civilni družbi, kjer se izrazijo
»človeške spretnosti, nadarjenost in strokovnost« (prav tam, str. 38). Ljudje v njem ustvarjajo
skupnostne zveze in družbeni red – gre za socialne storitve, zdravstveno oskrbo,
izobraževanje, raziskovanje, umetnost, šport, vero, zagovorništvo …
Majhen odstotek zaposlenih v proizvodnji se namreč še vedno manjša (Giddens, 2000;
Rifkin, 2007). »Vladni voditelji in ekonomisti so leta pozivali delavce, naj se dodatno
izobražujejo, da bodo pripravljeni na nova, bolj izpopolnjena delovna mesta v dobi dostopa.
Ironično, pod udarom te nove dobe so tudi bolj izobraženi, bolj kvalificirani delavci brez
delovnih mest« (Rifkin, 2007, str. 16). »Množična brezposelnost je pod pogoji
individualizacije naprtena ljudem kot osebna usoda … Nobena kvalifikacijska ali poklicna
skupina več ne nudi zaščite pred brezposelnostjo« (Beck, 2009, str. 134-135). »Politiki in poslovni
ter delavski voditelji se prerekajo glede oblikovanja fleksibilne politike dela, zniževanja
davkov in vnovičnega pisanja pravil, o pravem vzroku brezposelnosti pa se v javni politični
debati ne razpravlja« (Rifkin, 2007, str. 11). Nekateri krivijo poceni delovno silo v tujini,
vendar »čeprav Kitajska proizvaja in izvaža dosti večji odstotek industrijskega blaga, je
raziskava pokazala, da proizvodna delovna mesta množično ukinjajo tudi na Kitajskem. Med
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letoma 1995 in 2002 je Kitajska izgubila nad 15 milijonov tovarniških delovnih mest ali 15
odstotkov vse proizvodne delovne sile« (Carson, 2003, prav tam, str. 21).
Glavni razlog povečane brezposelnosti je »v izjemnem večanju produktivnosti. Stara logika,
da tehnološke pridobitve in večanje produktivnosti uničujejo stara delovna mesta, a
ustvarjajo enako število novih, več ne drži« (Rifkin, 2007, str. 20). Vse redkejša nova delovna
mesta so pogosto slabše plačana (korporacijski dobički pa se višajo) ... Rutar (2004) opozarja,
da imajo kapitalisti v mislih dobiček, medtem ko se navadni ljudje trudijo ohranjati v
normalnih življenjskih stanjih. Če hočejo (p)ostati delovna sila, se morajo prilagajati.
»Če sposobnosti, energije in iznajdljivosti stotin milijonov moških in žensk ne preusmerimo
h konstruktivnim ciljem, se bo civilizacija verjetno še naprej razkrajala v stanje vse večje
obubožanosti in nezakonitosti, iz katerega morda ni lahke vrnitve« (prav tam, str. 426-427).
Svetličič (2004, str. 17) zavzema drugačen pogled, saj meni, da se pozablja, da »tehnologija
odpira več, in to bolje plačanih delovnih mest, kot jih zapira. Pomislite na vsa delovna mesta
v storitvenem sektorju.«
A številke registriranih na Zavodu
republike Slovenije za zaposlovanje, ki
jih nazorno prikazuje tudi desni graf,
povedo svoje. Če bi dodali vse, ki zaradi
različnih razlogov še niso ali niso več v
evidenci, ali pa so se v zadnjih letih
odselili v tujino iskat boljše zaposlitvene
možnosti, bi bile še občutno višje. Veliko
je
govora
o
nepoštenosti
in
nepremišljenosti in s tem povezanimi
izgubami delovnih mest; tega ne gre
zanikati in seveda je potrebno tudi to
rešiti.
Graf 1: Gibanje registrirane brezposelnosti po mesecih,

Razpotnik (2000) morda povzame 2008-2014 (ZRSZ, 2014).
bistvo problematike brezposelnosti oz.
bežanja pred njo: borimo se za obstoj v glavnem toku, da ne bi bili za kaj prikrajšani in tako
skupaj z drugimi drvimo v še večjo negotovost, ki jo pomeni začaran krog dela in trošenja.
Ta začaran krog nas tudi rešuje pred ugibanjem o smislu življenja, ki bi bilo verjetno
napornejše od stalnega brzenja. Sedaj, dobro desetletje kasneje, se zdi, da je izločenost iz trga
dela vse večja (vse več posameznikov prebije več časa med iskanjem službe kot pa med
delom samim) in morda se bliža čas za konkreten premislek (najprej na ravni vse večjega
števila posameznikov, za tem pa tudi na vedno višjih oz. obsežnejših ravneh) in počasi tudi
za korenite spremembe.
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1.1.5.1 Predlogi ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti

»Na voljo imamo več načinov spoprijemanja s prihodnostjo zaposlovanja. Vsak od njih
zahteva preskok človeške domišljije, to je pripravljenost, da ponovno razmislimo o naravi
dela in hkrati raziščemo alternativne načine, na katere bi ljudje v 21. stoletju lahko definirali
svojo vlogo in prispevek v družbi« (Rifkin, 2007, str. 27). Podobno predlaga tudi Bauman
stalno prevpraševanje, prevrednotenje, konceptualno prenovo pomena zaposlovanja,
ekonomske rasti in učinkovitosti (Zorn, 2005). Industrijska revolucija se je začela s 70-urnim
delovnim tednom, povečana produktivnost pomeni, da lahko manj človeškega dela proizvede
več blaga in storitev. Možnosti sta krajšanje delovnega tedna (več prostega časa) ali krčenje
delovne sile (več brezposelnih).
Več kot stoletje so krajšali delovni teden in večali plače in prispevke. Francija je prva na svetu
sprejela 35-urni delovni teden. Zaposleni so še naprej plačani za 39 ur – razliko
subvencionira država v veliki meri s sredstvi od prodaje tobaka in alkohola (Honore, 2002,
prav tam). Morda se sliši to kratenje pravice do dela nekaterim radikalno in nedemokratično.
Marsikomu je delo v veselje ali pa nujno potrebuje več denarja (in to rešuje z nadurami).
Vendar pa, če naj bi imel vsak človek pravico do dostojnega življenja, to pomeni, da naj bi
tisti polno in več kot polno zaposleni v obliki prispevkov omogočali ostalim (tistim, ki so
izpadli iz trga dela) dostojno življenje (čeprav gre pogosto zgolj za preživetje oz. životarjenje, ki
ga omogočajo socialni transferji). Bolj pravična porazdelitev dela (že zdaj je ogromno
zaposlitev samih sebi namen!) in dohodkov pa bi doprinesla k večji socialni enakosti in s tem
k večjemu blagostanju celotne družbe. A kdor je zaposlen in hoče to tudi ostati, mora biti
(vsaj danes v našem prostoru) zelo previden in skrajno prilagodljiv – izgube zaposlitve res ni
pametno tvegati; ko si enkrat zunaj, se je težko vrniti nazaj noter. Spraševanje o smislu in
oklevanje je nevarno … Svobode ni ne na tej ne na oni strani.
Okvirni izračuni za slovenski trg dela pravijo, da bi s krajšanjem delovnika okoli 800.000
zaposlenim s 40 ur na 36 ur na teden, pridobili novih 88.888 zaposlitev (Korošec, 2011).
Seveda takih ukrepov ni mogoče izvesti čez noč. Sindikalist Zorko opozarja, da je potrebno
sprejeti še dopolnilne ukrepe glede omejitve nadur, tako v teoriji kot v praksi s strogim
nadzorom in s koriščenjem nadur v obliki prostega časa, davčni sistem, ki bi bil vezan na
posameznike in ne na gospodinjstvo in druge ukrepe (prav tam). Lahko bi se tudi določilo,
koliko ur (namesto let) je potrebno oddelati za polno delovno dobo, posameznik pa bi se
glede na okoliščine odločal, kdaj bo koliko delal (manj npr. ko ima majhne otroke).
Večja fleksibilnost je možna zaradi novih tehnologij tudi prostorsko. Veliko dela se da
opraviti od doma oz. od kjerkoli, a tu se mi zdi izrednega pomena, da ne enačimo zaposlitve
z življenjem samim (stalna dosegljivost, pregledovanje elektronske pošte, video konference,
tudi povečana prometna mobilnost – v par urah si lahko skoraj kjerkoli). Razen če to komu
zares ustreza (a tako hitro pride do tega, da komur ne ustreza, izpade; in spet smo v večnem
tekmovanju s celim svetom, ki že sedaj za veliko večino ni prav prijetno). Tako npr. Bremer
(2013) podaja ugotovitve poročila (francoskega) ministrstva za delo, da povprečni delovni
teden v Franciji na račun nadur, ki so potrebne v imenu konkurenčnosti, obsega 39,5 ur in
tako ni bistveno krajši od evropskega povprečja 40,3 ur.
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Poleg skrajšanja delovnega tedna predlaga Rifkin (2007) še druge rešitve: že omenjeno
krepitev in širitev tretjega sektorja (glej podpoglavje 3.3) ter s tem povezano premeščanje
davkov (v tretji sektor iz tržnega) in univerzalni temeljni dohodek, imenovan tudi socialni
dohodek ali zajamčeni letni dohodek, o katerem govorita tudi Fromm (2013) in Bauman
(Zorn, 2005). »Ker bo avtomatizacija še naprej večala produktivnost in zamenjevala delavce,
je treba po mnenju Roberta Theobalda prekiniti tradicionalni odnos med dohodkom in
delom. Ker bodo stroji opravljali vse več dela, je potrebno ljudem zagotoviti dohodek
neodvisno od zaposlitve v formalni ekonomiji, če naj preživijo in če naj ekonomija generira
dovolj kupne moči, da bodo ljudje lahko kupovali proizvedeno blago in storitve« (Rifkin,
2007, str. 389). Nekatere je bolj kot izginjanje delovnih mest skrbel neustrezen sistem
socialne varnosti v obliki blodnjaka dragih birokratskih programov socialne varnosti, ki
pogosto revščino bolj obnavljajo kot odpravljajo (prav tam). Izpeljali so nekaj poskusnih
projektov, ki niso zmanjšali volje do dela (Hume in Simpson, 1993, prav tam), a do
korenitejših sprememb (še) ni prišlo. Mnogo ljudi tako ostaja na delovnih mestih, kjer bi jih
lahko nadomestili roboti, ali pa sploh niso resnično potrebna, in jim ne nudijo veselja in
zadovoljstva. Ker pa ni izbire, ostajajo na njih in tako nimajo (toliko) časa za stvari, ki jih res
veselijo, so za njih nadarjeni in ki bi doprinesle posameznikom bolj kvalitetno življenje in
svetu nekoliko drugačen razvoj.
Vendar »v sodobni družbi se domneva, da usmerjenost k imeti izhaja iz človeške narave in je
zato tako rekoč nespremenljiva. Enako misel izraža prepričanje, da so ljudje v resnici leni, po
naravi pasivni in da ne želijo delati ali kaj početi, če jih ne žene želja po gmotni koristi … ali
lakota … ali strah pred kaznijo. O tem prepričanju skoraj nihče ne dvomi in ta dogma določa
naše načine vzgoje in dela. Toda to prepričanje je komaj kaj več kot želja, da bi bila dokazana
vrednost naših družbenih ureditev taka, da bi jim pripisali, da izpolnjujejo potrebe človeške
narave« (Fromm, 2013, str. 129). A danes so spet vse pogostejše razprave o uvedbi
univerzalnega temeljnega dohodka, s tem da vključujejo v zameno izvajanje skupnostnih
storitev v tretjem sektorju – gre torej za socialno plačo v zameno za konkretno delo v
socialni ekonomiji (Rifkin, 2007).
Rifkin (2007, str. 46) pa govori tudi o vzporedni valuti, ki bi ljudem omogočala menjati svoj
čas, spretnosti in znanje v neprofitnih dejavnostih, ki ustvarjajo socialni kapital v njihovih
skupnostih: »Oblikovanje socialne valute je ključ za oblikovanje povsem novih načinov, kako
bodo ljudje svoja osebna sredstva delili med seboj. Milijonom ljudi, ki so nepolno zaposleni
ali nezaposleni ali brez zadostnih sredstev za preživljanje, bo socialna valuta vse bolj
zapolnjevala praznino in končno bi lahko postala močno vzporedno sredstvo za
zagotavljanje kvalitetnejšega življenja zunaj tržne ekonomije.« Pri nas smo imeli v preteklih
letih poskus uvedbe Časovne banke Slovenije, ki pa zaenkrat ni zaživela.
Kratkoročno se gotovo da narediti marsikaj, tudi v Sloveniji (npr. vzpostaviti bolj spodbudno
okolje za zagon gospodarstva in povečati samopreskrbo – s hrano idr., bolje črpati evropska
sredstva …). Kot opozarja tudi Giddens (2000), so vlade dolžne poskrbeti, da s svojim
socialnim sistemom ne hromijo aktivnega iskanja dela. Dolgoročno pa bomo varnejši, ko
bodo sprejeti zgoraj našteti ali kakšni drugi alternativni ukrepi na čim višji (po možnosti
svetovni) ravni.
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1.2 Izvor besede potrošništvo
»Porabništvo ni pojav, ampak prežema svet in se ni več smiselno spraševati, če je sploh
sprejemljivo« (Vogrinc, 2001 str. 358). Nadaljuje, da se ga lahko le malo raziskuje, opazuje …
Zdi se mi, da nevtralno vrednotenje te besede – gre pač za družbeno realnost – počasi
nadomešča vedno večja kritičnost (vsaj v teoriji). Gotovo je koristno vedeti kaj več o samem
pomenu besede.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (Bajec idr., 1986) enači pojem potróšništva in porábništva:
oba opredeljuje kot pretirano uživanje, porabljanje materialnih dobrin. V literaturi je večinoma tako,
da zgodnejši avtorji uporabljajo izraz porabništvo, poznejši pa potrošništvo, pomenskih
razlik pa ne delajo. Bauman (2010, str. 67) pa opozarja, da je potrošništvo (consumerism) več
kot poraba (consumption).
»Izraz konsumpcija ima tako angleške kot francoske korenine. V svoji izvirni obliki je
konzumirati pomenilo uničiti, opleniti, podrediti, izčrpati. Gre za besedo, ki je prežeta z
nasiljem in do 20. stoletja je imela le negativne konotacije« (Rifkin, 2007, str. 79). Včasih so to
besedo celo uporabljali za poimenovanje tuberkuloze (prav tam), kar lahko zaznamo tudi v
Slovarju tujk (Verbinc, 1982): konzumírati –am [lat. consumere] 1. porabiti, potrošiti; použiti,
pojesti (…) 2. zdelati, izčrpati (bolezen); konzumirati –am se izrabiti se; konzúmpcija –e ž [lat.
consumptio uničenje] 1. poraba, potrošnja (naspr. produkcija) 2. v medicini: naglo hiranje,
hujšanje, izčrpavanje.
Slovenski etimološki slovar (Snoj, 1997) pa besedo potráta poveže s trátiti (ki izhaja iz besede
treti), besedo potrošnik pa s trošiti (ki izhaja iz besede troha), skupen imenovalec pa jima je
glagol drobiti. Trošenje, tratenje, drobljenje … Ne sliši se najbolj prijetno, kajne? Razpotnik
(2001, str. 424) pa opozori tudi na to, da lahko besedo »na-kup-ovanje« slišimo kot
»kopičenje tega in onega«. Rifkin (2007, str. 79) pravi, da je »preobrazba konsumpcije iz hibe
v vrlino eden najpomembnejših, a najmanj raziskanih fenomenov 20. stoletja«. Več o tem v
naslednjem poglavju.

1.3 Zgodovinski razvoj potrošništva
Teorij je seveda več, najdem pa nekatere skupne imenovalce: presežki v proizvodnji,
poudarjanje socialnih razlik oz. primerjanje z drugimi, umetno ustvarjanje potreb … V stari
Grčiji so praktično vsi veliki učitelji učili razlikovati med potrebami oz. željami, katerih
zadovoljitev omogoča trenutni užitek, in v človeški naravi ukoreninjenimi potrebami, ki z
uresničitvijo pripomorejo k človekovi rasti in ustvarjajo dobrobit (Fromm, 2013). Situacija se je
spremenila v 17. stoletju, ko je »srednji razred odvrgel ne le politične spone, ampak tudi vse
vezi ljubezni in solidarnosti ter verjel, da živeti le zase pomeni bogatitev in ne siromašenje
samega sebe« (prav tam, str. 15). Za tem so se pojavile različne teorije o etiki, gospodarsko
vedenje pa se je podrejalo vrednotam humanistične etike. V 18. stoletju pa je prišlo do
preloma: ločitev od etike in človeških vrednot, gospodarstvo je postalo neodvisen sistem, ki
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deluje po lastnih zakonih. Namesto vprašanja, kaj je dobro za človeka, je v ospredje vstopilo
vprašanje, kaj je dobro za razvoj gospodarstva (prav tam).
Za ta prelom so bili potrebni določeni pogoji. Npr. v Veliki Britaniji se je med letoma 1700 in
1820 pridelek podvojil in posledično sta tako kapital kot delovna sila lahko svobodno
odtekala v mesta in napajala razvijajočo se industrijo, obrt in trgovino (Botton, 2005). V
tistem času je prišlo med drugim tudi do iznajdbe parnega stroja (leta 1765) in mehaničnih
statev za tkanje bombaža. »Dobrine in storitve, ki so bile prej privilegij elite, so zdaj postale
dostopne tako rekoč vsem. Razkošje je postalo stvar spodobnosti in spodobnost je postala
nuja« (prav tam, str. 39).
Pred tem obdobjem je bila moda prisotna le v višjih slojih, npr. »v Angliji so leta 1753 dame
nosile vijoličasto, leta 1754 je bilo na vrsti belo platno z rožnatim vzorcem in leta 1755
golobje siva« (Botton, 2005, str. 38), nato pa se je začela širiti na vedno več ljudi. Pognala se
je po svetu v novem pomenu: slediti sodobnemu, stvari so se začele vrteti vse hitreje
(Braudel, 1988b). Campbell (2001) ugiba, da sta bili poraba in romantičnost, ki sta se povezali
okoli leta 1960, mogoče povezani že od nekdaj. Šund romane in z njimi povezano sanjarjenje
omeni tudi Rifkin (2007). Konec 19. stoletja norveški sociolog Thorstein Veblen utemelji
svoj koncept razkazovalnosti, ki temelji na dveh postopkih: na razkazovalnem brezdelju in na
razkazovalni potrošnji (Kurdija, 2000). Delo je takrat veljalo za nečastno in kazen za tiste, ki
ne morejo živeti kot gentlemani. Skozi zgodovino pa se je bolj uveljavila razkazovalna
potrošnja, saj ima večji učinek od brezdelja, ki sodi bolj v sfero zasebnosti. Potrošnja je
vidnejša in se »v velikih mestih izkaže kot učinkovito sredstvo prikazovanja statusa, saj je
potrebno v urbanem okolju hitreje impresionirati bistveno večje število ljudi, ki jih ne poznaš
in z njimi nisi v stalnem stiku. Tujca je najlaže očarati s takojšnjim prikazom bogastva v obliki
predmetov, ki jih lahko kupiš« (Uršič, 2003, str. 28), kar se danes z naraščanjem urbanizacije
le še stopnjuje. Tudi Rifkin (2007) vidi kot pomemben dejavnik nastanek predmestja oz.
zgoščanje prebivalstva (s tem misli predvsem začetek 20. stoletja): »Ne zaostajati za sosedi je
postala glavna skrb, za številne lastnike predmestnih bivališč pa malone obsesija« (prav tam,
str. 85). Še pomembnejši razlog za prevlado razkazovalne potrošnje pa je, da se je z njo
»obrazec socialne samoafirmacije lahko prenesel tudi na nižje družbene razrede.
Razkazovalnost z brezdeljem je bila za te razrede eksistencialno nemogoča« (Kurdija, 2000,
str. 85-86). Tudi logika dela se je spremenila – »vsaj dajati vtis, pretvarjati se, da nekaj počno«
(prav tam, str. 86).
Rifkin (2007, str. 80) poudarja, da »pojav množične potrošnje ni nastal sam od sebe in niti ni
bil neogibni stranski proizvod nenasitne človeške narave. Prav nasprotno. Na prelomu
stoletja (torej okoli leta 1900 – op. avtorice diplomske naloge) so ekonomisti opazili, da je
večina delovnih ljudi zadovoljnih, če zasluži dovolj, da zadovolji svoje temeljne potrebe in si
privošči nekaj malega luksuza, sicer pa so raje imeli več prostega časa kot nadurno delo in
večje prihodke.« To dejstvo »je postalo težavno in pogubno za podjetnike, saj so se njihove
zaloge blaga v tovarnah in skladiščih širom po državi hitro kopičile« (prav tam). Potreben je
bil nov način za preusmerjanje mentalitete prejemnikov mezd. Spreobračanje Američanov se
je izkazalo za zahtevno nalogo, saj je bila v njihovo miselnost vraščena prevladujoča
protestantska delovna etika (prav tam). Poslovni voditelji so hitro spoznali, da je rešitev v
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ustvarjanju potreb po tem, česar si dotlej ljudje niso nikdar želeli. Začelo se je npr. vsakoletno
spreminjanje modelov avtomobilov vzporedno z oglaševalsko kampanjo, ki je bila usmerjena
v ustvarjanje nezadovoljstva potrošnikov s svojim trenutnim avtom (Kettering, 1929, v
Rifkin, 2007).
»Trženje, ki je dotlej v poslovanju igralo obrobno vlogo, je dobilo nov pomen. Kultura
proizvodnje se je čez noč spreminjala v kulturo potrošnje« (Dorfman, 1949, v Rifkin, 2007,
str. 81). Hromadžić v intervjuju izrazi strinjanje – takšne oblike potrošništva – trženjskooglaševalske prakse, ki so bile ključne za ustvarjanje potrošniških želja – so se začele
pojavljati že v 20-ih letih 20. stoletja (Crnović, 2008). Ljudi je potrebno vzgajati, da bi si želeli
novih stvari, še preden bi bile stare dokončno potrošene, iz njih (ameriških državljanov) je celo
treba narediti stroje za srečo. Američani so tako postali (ponovno) pomembni za svojo vlado,
toda ne več kot državljani, temveč kot potrošniki (prav tam). Oglaševanje je postajalo vedno
bolj ciljno, tako so »oglaševalci pri svojih prodajnih metodah kmalu začeli uporabljati
čustvene namige na status in socialno razlikovanje« (Rifkin, 2007, str. 82). Povprečni ljudje so
bili povabljeni k oponašanju bogatih, elite. Preoblikovanje ameriškega delavca v potrošnika je
bilo zahtevno tudi zaradi tega, ker je večina ljudi veliko potrebnih dobrin še vedno
proizvajala doma – potrebno jih je bilo očrniti, razvrednotiti, bolj v ospredje je prišlo
vprašanje mode – »status ne izvira več iz zmožnosti, da nekaj narediš, temveč preprosto iz
zmožnosti, da nekaj kupiš« (Braverman, 1974, prav tam). Ali po Baumanovih besedah (2002,
str. 107): »Identiteto – enkratno in individualno – je mogoče vdolbsti le v snov, ki jo vsakdo
kupi in se lahko dokoplje do nje le s kupovanjem.«
Hromadžić meni, da je doživela potrošniška ideologija dokončen razcvet v petdesetih letih
20. stoletja s porastom predmestij: »Socialni model takrat naraščajočega srednjega razreda,
idealna štiričlanska družina, ki živi v idilični predmestni hišici, napolnjeni z najrazličnejšo
družinsko tehnologijo, in ima pred hišico parkiran
osebni avto, je postala prevladujoč kulturni obrazec«
(Crnović, 2008). Tudi v filmih se opazi ta razcvet –
npr. v Petju v dežju (Singin' in the Rain), posnetem
leta 1952, so v predstavo vključene reklame za
različne obleke – vsaka za svojo priložnost.
Hromadžić (prav tam) nadaljuje, da se je vzorec z
rahlo zamudo prenesel najprej v zahodno, nato pa
tudi v vzhodno Evropo in da lahko o potrošništvu Slika 8: Obleke za različne priložnosti iz
kot ideologiji govorimo šele v navezavi na filma Petje v dežju. (vir: http://design...)
neoliberalni (ali kar potrošniški) kapitalizem, torej v drugi polovici 20. stoletja. Sicer pa že
Weber (1988, str. 40-41) povezuje protestantsko etiko in duh kapitalizma: »Pridobitništvo je
v tej etiki cilj človekovega življenja in ne več sredstvo za zadovoljevanje njegovih materialnih
življenjskih potreb.« Kurdija (2000, str. 116) pa izpostavi razliko: »Če za protestantsko etiko
velja, da je prekinila s tradicijo: delaj samo toliko, kot je nujno, je etika modernega potrošništva
prekinila s tradicijo: troši samo toliko, kot potrebuješ.«
Braudel (1988b, str. 80), ki vidi, da so imele večjo moč družbe, ki so na nek način prelomile s
svojo tradicijo, se sprašuje: »Je za odprtje vrat iznajdbam, brez katerih ni napredka, potreben
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svojevrsten nemir, ki se vtakne celo v obleko, obliko čevljev in pričesko? Je za sleherni
novotarski vzgib potrebna nemara svojevrstna lahkotnost?« Pohlep po bogastvu se na
področju tehnike povezuje z neskončnim iskanjem novih in uporabnih rešitev, ki so v pomoč
človeku (prav tam). Bauman in May (2005, str. 157) pa gledata z druge strani in se sprašujeta:
»Na katerem mestu bomo lahko rekli: Prispeli smo, vse smo dosegli, kar smo si želeli, sedaj se lahko
sprostimo in gremo naprej bolj lahkotno!«
1.3.1 Pojav blagovne znamke
»Še okrog leta 1900 je večina trgovin z mešanim blagom prodajala osnovne potrebščine, kot
so sladkor, kis, moka, žebljički in bucike, iz sodov in zabojev brez oznak in nalepk …
Proizvajalci so se hoteli znebiti svojih proizvodov. Neučakani zaradi počasnega tempa
posrednikov in veletrgovcev so začeli javnosti neposredno prodajati svoje izdelke,
opremljene z blagovnimi znamkami. Številni proizvodi so bili novi, zahtevali so spremembo
življenjskega sloga in prehrambenih navad potrošnikov« (Rifkin, 2007, str. 83). »Ljudi, ki
nikdar prej niso kupili koruznih kosmičev, so poučili, da jih potrebujejo; vse, ki so se dotlej
zadovoljili s kupovanjem ovsa iz zaboja v trgovini z živili, so seznanili, zakaj je bolje kupiti
oves znamke Quaker Oats v škatli. Hkrati so izvedeli, da pakirani kosmiči za zajtrk ustrezajo
modernemu mestnemu načinu življenja, da odgovarjajo ljudem, ki so nagnjeni k udobju«
(Strasser, 1989, prav tam). Coca-cola npr. je sprva prišla na trg kot zdravilo proti glavobolu,
nato pa je postala pijača za žejo. Glavobol namreč ni tako pogost kot žeja … (Collins, 1908,
prav tam).
Dekleva, Goropevšek in Dekleva (2003, str. 198) pa primerjajo blagovno znamko s kultom:
»Umeščanje blagovne znamke na področje kulture lahko razumemo skozi nekatere vidike, ki
označujejo blagovno znamko kot element karizmatične skupine in jo tako postavljajo
vzporedno kultističnim gibanjem.« Pravijo, da se je pojavila blagovna znamka že v 18. stoletju
in da se je »proces stopnjeval do te mere, da so jih potrošniki začeli dojemati kot proizvode
različnih vrst« (prav tam, str. 199). Vzroke prenosa religioznega odnosa na področje blagonih
znamk vidijo v »sekularizaciji zahodne civilizacije in spiritualnega manjka, ki ga ta ustvarja«
(prav tam). Tako kult kot blagovna znamka »oba zapolnjujeta in urejata predvsem socialno
sfero uporabnika in sta tam najbolj učinkovita« (prav tam, str. 200).
Blagovna znamka ima dve plati – pravni vidik in sistem obljub (Možina, Tavčar in Zupančič,
2012). »Izdelek lahko konkurenca kopira, blagovna znamka je edinstvena. Izdelek lahko pride
hitro iz mode, uspešna blagovna znamka pa je večna« (Aaker, 1991, prav tam, str. 259).

1.4 Še nekaj konkretnih podatkov s področja potrošništva
»Potrošniško naravnana družba je sicer gonilo razvoja, hkrati pa se človeštvo prav zaradi nje
zastrašujoče hitro približuje mejam naravnih zmogljivosti planeta. Priča smo posledicam
tople grede, podnebnim spremembam, naravnim katastrofam, kopičijo se gore odpadkov …«
(Slabe Erker in Murovec, 2007, str. 140). Nekateri od teh pojavov so bolj, drugi manj
ulovljivi, dokazljivi – pogosto celostne statistike ne obstajajo in lahko pridemo do njih (so
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seveda še zmeraj približki, pri interpretiranju podatkov se moramo zavedati sivih polj – npr.
pri odpadkih niso upoštevana divja odlagališča, kopičenje po domovih, sežiganje ipd.) le z
združevanjem različnih meritev. Nekatere statistike zajemajo proizvodnjo, druge prodajo,
tretje količino odpadkov ... Vedno več je prometa preko meja (globalizacija predstavlja
poseben izziv za statistiko) – če bi bil ves potrošni material lokalen, bi bilo npr. v Sloveniji to
verjetno še slabše za stanje okolja (kljub manjši količini transporta). Tako kot pri proizvodnji,
je tudi pri tovorjenju odpadkov, predelavi ipd. dejavnostih lahko sporno premeščanje davkov
(Beck, 2003). (Vse te dejavnosti pogosto potekajo v manj obdavčenih (in posledično bolj
onesnaženih) državah, ki imajo velikokrat slabše in okolju (tudi človek je del okolja) manj
prijazne pogoje (npr. pomanjkanje vode), dobički pa se stekajo v zelene razvite države.)
Zgolj v času od petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja se je »potrošnja bakra,
energije, mesa, jekla in lesa na prebivalca približno podvojila; lastništvo avtomobilov in
potrošnja cementa na prebivalca sta se početverila; poraba plastike na osebo se je popeterila;
potrošnja aluminija na prebivalca je zrasla za sedemkrat; letalskih potovanj na osebo pa je
triintridesetkrat več« (During, 1992, v Rifkin, 2007, str. 374). Seveda pa je pogosto
pomembnejša kot relativnost absolutnost količin. Slabe Erker in Murovec (2007) vidita
povezavo med bogastvom in manj onesnaženim okoljem (bogatim ni vseeno za kakovost
njihovega življenja), a pri tem pozabljata na že omenjeno povezavo proizvodnje v tretjem
svetu in naših potreb. (Tudi naše tovarne obstajajo zaradi nas kljub našemu prelaganju krivde
za onesnaževanje na industrijo.) Še vedno narašča potrošnja luksuznih dobrin, celo štirikrat
hitreje od druge potrošnje (Hauck in Stanforth, 2007, prav tam). Vzporedno pa se slabšajo
javne storitve, naraščata pa tudi revščina in kriminal (prav tam).
Nebrzdano trošenje pomeni neomejeno proizvodnjo, slednja pa tudi nenadzorovano
onesnaževanje okolja, zato smo se dolžni vsi začeti zavedati posledic in posledično delno
odpovedati vsemu udobju, zaradi katerega imajo največjo korist prav največji onesnaževalci
planeta (Burja, 2007a). Pa vendar smo kljub opozarjanju, da je naš vpliv na planet prevelik, in
da smo v slepi ulici, še vedno precej prepričani, da je naš način življenja zaslužen ... Če pa že
nismo, pa se vseeno obnašamo tako – »zaskrbljenost vprašanih zaradi okoljskih problemov je
dokaj visoko izražena, vendar obstaja razkorak med deklarativnim izražanjem skrbi za
varstvo okolja in njihovo dejansko prakso oz. vedenjem v vsakdanjem življenju« (ARSO,
2009). »Stanje ohranjenosti vrst v Sloveniji kaže, da več kot 60 odstotkov vrst ne dosega
ugodnega stanja ohranjenosti, prav tako so neugodni tudi trendi« (ARSO, 2011), porušeno je
ravnovesje med povpraševanjem in biološko zmogljivostjo samoobnavljanja – naš okoljski
odtis je prevelik (ARSO, 2013).
»Glavni razlog za to, da potrošnja negativno vpliva na okolje in povzroča prekomerno
porabo virov, je v tem, da stroški za družbo, ki se kažejo v obliki degradacije okolja in virov,
v cenah blaga in storitev niso v celoti izraženi. Veliko vrst blaga se prodaja prepoceni, čeprav
škodujejo okolju, ekosistemom ali zdravju ljudi« (SOER, 2010, v Evropska agencija za okolje,
2011, str. 46). (Žal pa tudi (relativno) visoka cena še ne zagotavlja pravičnosti pri deljenju
dobičkov …) Tudi Kurz (2000, str. 118) opozarja na razcepitev proizvodnje (za anonimne
trge) in potrošnje (abstraktnega individua), ki omogoča pozabljanje na »nizke mezde, človeško
izkoriščanje in uničevanje narave, ki jih vendarle realno vsebujejo, tudi če potrošnik teh
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momentov ne okuša in ne občuti.« Oddaljevanje od teh težav v tretjem svetu vidi kot
objektivni cinizem zahodnih potrošnikov, v primeru, da so dosegle tudi že središča potrošnje,
pa ga vidi kot »cinizem družbeno shizofrenih proizvajalcev in potrošnikov proti samim sebi«
(prav tam). Dodatna težava je tudi v tem, da so proizvajalci v mrzličnem iskanju tržnih niš
navadno korak pred zakonodajalci, ki potrebujejo, ko se pojavi nova vrsta onesnaževanja, čas
za pripravo ustrezne zakonodaje (Možina, Tavčar in Zupančič, 2012). To prinaša med
drugim precej nezadostno preizkušanih izdelkov, ki povzročijo precej škode (tudi če so
kasneje izvzeti iz prodaje).
Precej se je spremenil tudi delovni teden. Nedelje so v nasprotju s sabatom, judovskim
dnevom počitka (ki ga v našem prostoru enačimo z nedeljo) »dan zabave, potrošnje in
bežanja pred samim seboj« (Fromm, 2013, str. 71). Fromm (prav tam, str. 70) sabat opiše kot
dan, ko »človek živi, kot da nima ničesar, ne stremi za ničemer, razen k temu, da je, ali drugače
povedano, da izrazi svoje poglavitne sposobnosti, kot so: moliti, učiti se, jesti, piti, peti, ljubiti
se.« Poleg podaljševanja odpiralnih časov trgovin se večajo tudi njihove površine, Slovenci
smo med rekorderji glede na površino nakupovalnih centrov in število prebivalstva
(Bizovičar, 2012; GFK, 2007). Zdi se, da tam tudi pre- oz. za-bijemo precej časa (četudi naša
kupna moč relativno ni zelo velika). Tako nakupovalni centri, ki omogočajo oblikovanje (in
kupovanje) socialne identitete in njeno prilagajanje različnim okoliščinam, postajajo značilne
stavbe naše dobe. Obstajajo sicer razlike med oblikami in vsebinami zabave, ki si jih
privoščijo tisti, ki imajo tako prosti čas kot denar, in tisti, ki imajo samo prosti čas (in drugega
časa sploh nimajo), oboje pa povezuje to, da takrat, ko nimajo kaj početi, to počno tam, kjer
je zapovedano (Strehovec, 1994). »Sodobna država, še posebno pa lokalne (mestne) oblasti že
od nekdaj (pogosto celo v smislu policijskega nadzora) spravljajo ljudi med časom, v katerem
niso na inštitucionalnih mestih zaposlitvene dejavnosti v posebne prostore in jih usmerjajo k
namenskim dejavnostim, kajti njihov strah pred cesto, se pravi nenadzorovanim gibanjem
posameznikov, je velik … Vsako obdobje ima svoj način organiziranja časa, prostora,
obnašanja, občutenja in naziranja, skuša artikulirati main stream družbene identitete, ki
implicira tudi določene obrazce zidave, naselitve in gibanja. Urbanizem in arhitektura imata
pomembno, celo izrazito legitimacijsko mesto, ko gre za z ideologijo podprto organiziranje
prostora, njegovo pozidavo in komuniciranje v njem« (prav tam, str. 232).
Nekoliko drugačen in za večino (še) manj prijeten pokazatelj
naše kulture in razsipništva pa so odlagališča … Stanje na
področju odpadkov se sicer počasi izboljšuje, leta 2009 je
količina nastalih odpadkov glede na predhodnje leto prvič
rahlo upadla, še vedno pa zelo zaostajamo za razvitejšimi
članicami Evropske unije (ARSO, 2010b). Ob rahlo zmanjšani
količini odpadkov (leta 2010 smo v Sloveniji ustvarili 6,6
Slika 9: Med plastenkami v
reciklažnem centru.
milijona ton odpadkov, kar je 2 odstotka manj od 2007) pa se
(vir: http://tov...)
povečuje delež nevarnih odpadkov – leta 2010 jih je bilo skoraj
7 odstotkov več kot 2009 (SURS, 2011). Leta 2010 je vsak
Slovenec v povprečju pridelal 422 kilogramov komunalnih odpadkov, vse več odpadkov tudi
recikliramo (65 odstotkov vseh v letu 2010) (prav tam).
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Smeti seveda nastajajo zaradi izdelkov in storitev, brez katerih ne znamo, ne zmoremo,
nočemo. Pogosto niti nismo dovolj dobro obveščeni o posledicah našega načina življenja.
Podatkov je sicer ogromno, lahko se izgovarjamo, da preveč, da bi jih znali kritično
ovrednotiti in živeti v skladu s spoznanji. Kako zapleteno je določiti, kateri izdelki so bolj in
kateri manj škodljivi, nam pokaže metoda industrijskih inženirjev ocena življenjskega cikla, s
kratico LCA (Life Cycle Assessment) (Goleman, 2011). Gre za sistematično razčlenjevanje
proizvodov na sestavine in industrijske postopke, potrebne za izdelavo, ter merjenje njihovih
vplivov na naravo od začetka proizvodnje pa do odstranitve (prav tam).
Ena od pionirskih študij, opravljenih s to metodo, je analiza prednosti papirja v primerjavi s
plastiko kot sestavine kozarcev za vroče pijače, ki dobro pokaže zapletenost takih primerjav:
»Za papirnati kozarec je potrebnih 33 gramov lesa, medtem ko se za kozarec iz stiropora
porabi le okoli štiri grame nafte ali zemeljskega plina. Za oboje potrebujete številne kemikalije
(analiza ne predstavi njihovih posledic za zdravje). Za izdelavo papirnatega kozarca se porabi
36-krat več elektrike in ustvari 580-kratna količina odpadne vode, ki vsebuje nekaj
onesnaževalcev, kot je klor. Po drugi strani pa pri izdelavi plastičnega kozarca nastaja pentan,
plin, ki povečuje količino ozona in toplogrednih plinov; pri razgradnji papirnatih kozarcev pa
se na odlagališču sprošča metan. Ko se analiza preseli z vplivov na okolje na vplive za
človeško zdravje, postane matematika še bolj zapletena« (Goleman, 2011, str. 26). Vsa ta
prepletenost pa ne sme biti razlog za obup, lahko nam je spodbuda za razmišljanje in
delovanje.
Od množično razširjenih pošasti velja avtomobil za najpotratnejšo. Z vsem spoštovanjem do
izumitelja in uporabne vrednosti, ki je ne gre zanikati. V mislih imam dilemo med uporabo in
zlorabo avtov. Clark (1975, v Rifkin, 2007, str. 223) citira navdušenega zagovornika v
tridesetih letih prejšnjega stoletja: »Pomislite, kakšne posledice za industrijski svet ima tržna
uvedba proizvoda, ki podvoji potrošnjo kovnega železa, potroji potrošnjo lamelnega stekla in
početveri uporabo gume … Kot potrošnik surovin je avtomobil brez primere v svetovni
zgodovini.« Po oceni življenjskega cikla pa učinki avta od proizvodnje do razgradnje zbledijo
v primerjavi z med vožnjo nastalimi izpusti (Goleman, 2011). Poleg kratkoročno neprijetnih
in dolgoročno nevarnih (tudi za bolezni dihal ipd.) izpustov povzročajo avtomobili zvočno
onesnaževanje (motnje komunikacije, spanja), kazijo pokrajino, podpirajo lenobo (dogaja se,
da ne gremo skoraj nikamor več peš, vozimo se celo na športne dejavnosti ipd.), daljšajo poti
pešcem in kolesarjem, ceste in parkirišča pa pogosto zasedajo površine, ki so bile v
preteklosti namenjene igriščem, vrtovom in parkom, poleg tega pa konkretno (do 40odstotno) klestijo (družinski) proračun. Tudi električni avto večine teh težav ne odpravi.
Sploh pri nas veljajo za pomemben statusni simbol, kar lahko nekatere spravlja v stisko, vse
večje posedovanje osebnih vozil pa pomeni tudi manj vlaganja v javni prevoz in s tem vedno
večjo neenakost na področju mobilnosti. Z vidika medsebojnih odnosov pa lahko rečemo, da
povezujejo oddaljene, obenem pa oddaljujejo bližnje.
Še krepko večje od števila avtomobilov je število različnih elektronskih naprav, ki se na trgu
dnevno pojavljajo v posodobljenih različicah, o čemer pričajo tudi podatki o vse večjih
količinah elektronskih odpadkov (ob napakah pogosto niti ne koristimo že tako kratkih
garancijskih rokov in raje kupimo nov model). Množično so se razširile, preden smo se tega
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dobro zavedli, njihova vseprisotnost pa pomembno vpliva tako na porabo energije kot
surovin – sestavljene so iz strupenih materialov in materialov visoke vrednosti, kljub
nevarnosti za resna zdravstvena tveganja so tako zelo privlačne za reciklažo posebno v
deželah v razvoju (Mansvelt, 2011). Kljub temu je recikliran zelo majhen delež – npr.
mobilnih telefonov manj kot petino, prav tako pa pri večini materialov recikliranje ne gre v
nedogled (prav tam). Konkretna zgodba pove, kaj se je zgodilo z devetimi milijoni
odsluženih računalnikov, ki so jih ZDA leta 2002 izvozile na Kitajsko: večinoma so pobrali
ven vredne materiale, preostanek pa odvrgli v okolje (reke …), kar je povzročilo pogin rib,
nepitnost vode in porast levkemije med otroki (Možina, Tavčar in Zupančič, 2012). Poleg
vsega naštetega pa je tu vsaj še (ne nepomembno) vprašanje razmerja med svobodo in
odvisnostjo zaradi (od) naprav, novejše raziskave pa ugotavljajo tudi slabljenje motoričnih
funkcij pri otrocih, zanašanje na tehnološke pripomočke pa seveda tudi poleni naš spomin.
Za konec poglavja še o enem od množičnih nesmislov: ustekleničena oz. večinoma
uplasteničena voda. Na eni strani imamo pomanjkanje pitne vode za velik del človeštva, na
drugi pa pakiranje in tovorjenje vode sem in tja. Kot povesta Arnold in Larsen (2006), je
svetovna poraba ustekleničene vode leta 2004 dosegla 154 milijard litrov, kar je 57 odstotkov
več kot pet let pred tem. Tudi na območjih s pitno vodo se povpraševanje po ustekleničeni
vodi povečuje, kar povzroča nepotrebne odpadke in porabo energije. Čeprav v razvitih
državah pogosto ni nič boljša od tiste iz pipe, stane tudi 10.000-krat več, celo več kot bencin.
Skoraj četrtina je prečka državne meje, da pride do potrošnikov, fosilna goriva pa so
potrebna tudi za izdelavo embalaže – po vsem svetu se za plastenke za vodo porabi približno
2,7 milijona ton plastike letno (prav tam), v plastiki pa so kot omeni Komat v intervjuju
(Tasi, 2009) tudi hormonski motilci, ki vplivajo na plodnost. Raziskave kažejo, da povezujejo
potrošniki vodo v plastenkah z zdravim načinom življenja, čeprav imajo denimo vode z
okusom pogosto dodana sladila (Mansvelt, 2011). Proizvajalci poudarjajo razlike, ki naj bi
najboljšo vodo (ustekleničeno) ločevale od osnovne (iz pipe), slepi testi pa kažejo, da potrošniki
ne ločijo vode iz pipe od vode iz plastenke (prav tam). Zanimivo je, da je nadzor nad
kvaliteto vode pogosto strožji pri tisti iz pipe (Arnold in Larsen, 2006). Kljub nekaterim
aferam in preplahom promet z vodo še vedno raste. Ker vsebujejo določene znamke vode na
daljši rok prevelike vsote različnih vrst sulfatov, nitratov, fosfatov in drugih onesnaževal, pa
npr. francoska vlada svetuje pogosto menjavanje blagovnih znamk (prav tam). Možnih
škodljivih posledic je več: zastrupitev (težke kovine), rak, povečano tveganje visokega
krvnega tlaka in kroničnega obolenja srca … (Mansvelt, 2011). Komat v intervjuju poleg že
naštetega opozarja na dejstvo, da se z vsakim nakupom vode v plastenki odrečemo vodi iz
pipe, ki je javna dobrina, in tako pripomoremo k večjemu pritisku kapitala na črpališča (Tasi,
2009). Tudi za nošenje vode s seboj naokoli imamo na voljo trajnejše in zdravju neposredno
primernejše alternative kot sta steklo in nerjaveče jeklo. Za prepolovitev števila ljudi brez
dostopa do pitne vode do leta 2015 bi morali podvojiti vsoto 15 milijard ameriških dolarjev,
ki jih svet trenutno letno porabi za oskrbo z vodo in sanitarno urejanje. Za primerjavo: za
ustekleničeno vodo letno porabimo 100 milijard ameriških dolarjev (Arnold in Larsen, 2006).
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1.5 Socialna pedagogika kot opazovalka družbenih razmer
Eden od pomembnejših ciljev vzgoje, vzgojiti posameznika za življenje v družbi, je še toliko
večji izziv, če se ta družba nenehno spreminja. Žorž (2010) opaža čedalje pogostejše vzgojne
težave, čeprav ve danes o vzgoji povprečen starš toliko kot pred stoletjem strokovnjaki.
Kako torej vzgajati? Do kolikšne mere je smiselno prilagajanje posameznika družbi? Je
potreben trezen in dolgoročen premislek ter ponovno postavljanje temeljev, vrednot? Je to
sploh (še) mogoče? Konkretnih odgovorov na ta vprašanja nisem našla oz. nisem niti iskala,
saj so preširoka glede na obseg in poglobljenost mojega dela. Namenjena so predvsem
premišljevanju, preden si pogledamo razmerje med socialno pedagogiko in družbenimi
dogajanji.
»Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je bila socialna pedagogika že samostojna disciplina, ki je
poskušala dati odgovore na takratne družbene probleme, ki so bili povezani z nastankom
industrijske družbe, naraščanjem proletariata ter s tem povezanimi problemi otrok in mladine
v šoli in izven nje« (Zorc-Maver, 2006, str. 7). Socialnopedagoška pomoč se je razširila in
diferencirala ravno zaradi konfliktnosti te družbe (Mollenhauer in Uhlendorff, 1995, prav
tam). V sedemdestih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je mnogo znanstvenikov
zaradi pomoči, ki je bila bolj kot na interese posameznika usmerjena na funkcionalno
reprodukcijo kapitalistične družbe, spraševalo o vlogi socialne pedagogike – je to le
stabilizacija kapitalistične družbe ali lahko vodi tudi v družbene spremembe (Zorc-Maver,
2006)? Ta kritičen pogled je povzročil zasuk od usmerjenosti na primanjkljaje in patologije k
virom in potencialom ter dodal med uporabnike poleg tradicionalnih marginalnih skupin tudi
ostale ranljive skupine (prav tam). V sodobnem času postaja namreč posameznik vedno bolj
direktno izpostavljen zahtevam institucij in družbe, saj vpliv tradicij, ki so ga včasih tako
varovale kot nadzorovale, izginja (Zorc-Maver, 1997).
Kot odgovor na družbene spremembe je nastal tudi koncept v življenjsko polje usmerjene
socialne pedagogike, ki skuša pomagati posamezniku pri obvladovanju vsakdanjih življenjskih
nalog. Utemeljitelj Hans Thiersch (1986, v Zorc-Maver, 1997) vidi potrebo po tem predvsem
zaradi neenakosti, pluralizacije in individualizacije, ki zaznamujejo (tudi) položaj mladih.
Usmerjenost na vsakdanje življenje in celostna obravnava posameznika pomenita širitev
socialnopedagoških nalog in njenih delovnih področij, kar pa je dvorezen meč. To, da je že
skoraj vsak posameznik potencialni kandidat za socialnopedagoško obravnavo, po mojem
mnenju ni naša želja (tako kot ni želja okoljevarstvenikov čim bolj onesnažen svet, da jim ne
bi zmanjkalo dela ali idej za akcije). Zato menim, da velja ponovno premisliti o družbi, ki take
posameznike proizvaja. Če predpostavimo, da bi v družbi prišlo do zares »množične
nezaposlenosti, kakršne v zgodovini še ne poznamo« in posledično »do socialnega prevrata,
nasilja do sedaj neznanih razsežnosti in odkrite vojne revnih med seboj in z bogato elito, ki
nadzoruje svetovno gospodarstvo« (Rifkin, 2007, str. 376), si lahko tudi mislimo, da v taki
družbi tudi ne bi bilo denarja za naša delovna mesta (vsaj znotraj formalne ekonomije ne).
Še vedno drži, kot pravi Kobolt (1997), da ima socialna pedagogika prevladujočo
razbremenjevalno vlogo – blaženje posledic družbene izključenosti. V preteklosti je sicer
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doživela obdobje t.i. ofenzivne socialne pedagogike, a širši družbeni vidiki in reorganizacija
družbene moči trenutno (ponovno oz. še vedno) »ostajajo bolj njena vizija kakor realna moč
in potenca« (prav tam, str. 10). Poleg tega se socialnopedagoška praksa izvaja večinoma v
okviru institucij in organizacij, kar pomeni bolj ali manj utečene poti tako za formalne kot
vsebinske strukture strokovnega ukrepanja (prav tam). Ker se zaveda vzajemne povezanosti
posameznika in njegovega socialnega okolja, se socialna pedagogika »usmerja tudi v delo s
skupinami in posameznikovimi socialnimi mrežami, vpliva na razvoj in spreminjanje institucij
ter javno deluje in se zavzema za ustvarjanje pogojev za človekov polni razvoj« (Etični
kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2004). Vsekakor so za optimalno
socialnopedagoško delovanje potrebna znanja tako o posamezniku kot o delovanju družbe,
seveda ob sprotni refleksiji in samorefleksiji delovanja (Zorc-Maver, 2006).
Razpotnik (2006a) poudari, da je za socialne pedagoge pomembna družbena kritičnost – tako
prepoznavanje obstoječih neravnotežij v razmerjih družbene moči kot opozarjanje nanje.
Poleg tega »to, kar imenujemo družbeni problemi, lahko razumemo kot simptome družbe
kot celote. Če jih uspemo razumeti kot take, potem nam govorijo prav toliko o problematični
manjšini kot tudi o neproblematični večini, predvsem pa govorijo o vzajemnem odnosu med
obema …« (prav tam, str. 31). Nadalje avtorica ugotavlja, da se v primeru zgolj sledenja
družbenim trendom in iskanju niš za svoje delovanje, socialna pedagogika podreja nosilcem
moči. »Seveda je pogosto tudi prilagajanje problematičnih velik del zadolžitev stroke, kot je
socialna pedagogika … Vendar pa bi bilo (…) nesmiselno pri prilagajanju ostati, se s tem
zadovoljiti ali si to celo vzeti za cilj« (prav tam, str. 32). Ravno pomanjkanje poznavanja
struktur moči je verjetno precej pomemben razlog za pasivnost mnogih ogroženih
posameznikov in skupin. Avtorica vidi rešitev v Freirovem konceptu razvijanja zavesti o
lastnem družbenem položaju. »Sprememba zavesti ima namreč potencial spremeniti tudi
družbeno realnost« (prav tam, str. 34).
Socialni pedagog tako deluje na več ravneh, od tradicionalnega individualnega dela s
posameznikom preko dela s skupino oz. vključevanja v družbo do delovanja na družbo kot
celoto (sodelovanje pri načrtovanju socialnih politik, preučevanje zakonov in vplivanje na
spremembe …). Socialna pedagogika mora (p)ostati prilagodljiva in stalno iskati čim boljše
rešitve za čim več ljudi, obenem se mora zavedati svoje omejenosti in jo skušati presegati z
odkritim in jasno dogovorjenim sodelovanjem z drugimi strokami.

2 Stiske
Osamljenosti kljub napredku komunikacijskih tehnologij ni nič manj. Odtujenost, zmedenost
zaradi neštetih izbir, strah pred izključenostjo, občutki krivde zaradi neizpolnjevanja
družbenih standardov … Obeti nove vere v Napredek, ki je temeljila na neomejeni
proizvodnji, popolni svobodi in neskaljeni sreči, se niso uresničili zaradi gospodarskih
protislovij in tudi dveh napačnih psiholoških predpostavk: »… da je smisel življenja sreča, se
pravi največje uživanje, opredeljeno kot zadovoljitev vsakršne želje ali osebne potrebe
človeka (popolno uživaštvo, skrajni hedonizem) in da samoljubje, sebičnost in pohlep, na katerih
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temelji delovanje družbe, vodijo k slogi in miru« (Fromm, 2013, str. 13). Zavedati se
začenjamo tudi nadzora in vpliva politike, industrije in medijev, omejenosti gospodarskega
napredka na bogate države, poglabljanja prepada med bogatimi in revnimi državami in
nevarnosti, ki jih prinaša tehnični napredek – postajamo sužnji tehnike. In kar je morda
najbolj boleče: nič resnega ne naredimo (spremenimo), da bi omogočili preživetje človeštva
(prav tam).
Botton (2005) je kritičen do sodobnega ideala uspešnega življenja, ki povezuje zaslužek in
srečo. Družba zahteva od nas trdo delo in neizmerno uživanje, referenčne osebe in točke, na
katere bi se lahko oprli, pa izginjajo, vedno bolj postajamo negotovi in izgubljeni. Naša
samopodoba je vse preveč odvisna od mnenja drugih (prav tam), status oz. identiteto pa
moramo stalno graditi, obnavljati, spreminjati. Ule (2000, str. 298) tako meni, da »težava torej
ni več v tem, kako odkriti, izumiti, konstruirati, sestaviti identiteto, ampak kako jo zaščititi
pred zlepljenjem. Središče življenjske strategije pozne moderne ni izgradnja identitete, ampak
izogibanje njeni fiksaciji in stabilizaciji«. Salecl (2012, str. 25) doda, da »bolj ko postaja pot
našega življenja nepredvidljiva in neobvladljiva, bolj nas nagovarjajo, naj si začrtamo lastno
smer, obvladamo svojo usodo in se preoblikujemo.« Z Bottonom (2005), ki izpostavlja strah
biti neopažen v družbi, se strinja Fromm (2013), ki meni, da se ljudje bojijo izobčenja celo
bolj kot smrti in se zato trudijo prilagajati družbi.
Tiste, ki imajo vse in so posledično brez pravih obveznosti, spravlja v stisko njihova edina
obveza – imeti se fajn (Rutar, 2004). »Ko ima človek kot duhovno in simbolno bitje vse, nima
ničesar. Nobena dobrina nima nobenega smisla več … V njem narašča občutek, da je
življenje nesmiselno, prazno. In ta občutek ga sploh ne vara … Postal je dobrina, predmet,
stvar, izdelek med drugimi izdelki, ki ga je mogoče poljubno menjati za druge dobrine« (prav
tam, str. 220). Posledično sploh ne čudi pogled na statistične podatke o razraščanju
novodobnih bolezni …

2.1 Potrebe, želje in užitek
Kurdija (2000, str. 60) ugotavlja, da je po nekaterih teorijah želja danes enaka potrebi: »Ne
obstaja potreba kot zahteva po zadovoljitvi pogojev, ki omogočajo preživetje, marveč je tisto,
kar v splošnem razumemo kot željo, že kar pripoznano kot potreba.« Skeptiki postmoderne
vidijo nevarnost tega enačenja v »nereflektiranem odnosu do želje, pripoznati željo ekscesnih
političnih projektov in fundamentalističnih praks v skrajni instanci kot (legitimno)
posameznikovo potrebo« (prav tam, str. 60-61). Pri razlikovanju potreb od želja se lahko
ozremo v zgodovino Indijancev, ki jih naj ne bi nihče silil začeti si želeti in kupovati razne
nenujne dobrine Evropejcev (Botton, 2005). »Ta zagovor je podoben tistemu, po katerem
posegajo današnji oglaševalci in časopisni uredniki, ko zavračajo odgovornost za spodbujanje
pretiranega zanimanja za življenje slavnih, modne trende in lastništvo novih izdelkov.
Nekatere vrste javnih občil naj bi tistim, ki jim je to všeč, pač zgolj ponujale informacije o teh
temah – pri tem pa, je mogoče brati med vrsticami, bo večina ljudi raje pomagala bližnjim v
stiski, brskala po svojih dušah, prebirala Gibbonov Vzpon in padec rimskega cesarstva ter
premišljevala o minljivosti življenja« (prav tam, str. 207-208). Kritike potrošniške družbe se
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ne osredotočajo le na pomanjkljivosti in neprimernost nekaterih proizvodov, temveč tudi na
izkrivljeno sliko naših potreb, ki temelji na načinu predstavitve teh dobrin: »Mika nas, da bi
verjeli, kako nam ta ali oni dosežek ali predmet jamčita trajno zadovoljstvo« (prav tam, str.
209).
Podobnega mnenja je tudi Fromm (2013, str. 225):
»Pomembno dejstvo, ki ga tisti, ki navajajo ta razlog, preprosto
nočejo videti, je, da želje potrošnikov ustvarjajo proizvajalci.
Kljub tekmovanju med različnimi proizvajalci je učinek
vsakršnega oglaševanja spodbujanje potrošniške sle. Glede
osnovnega učinka oglaševanja so si vsa podjetja podobna in si
pomagajo med seboj; kupec ima le omejeno, vprašljivo
svobodo: lahko izbira med različnimi konkurenčnimi
znamkami.« Campbell (2001, str. 132), pa meni, da »prej
neznana
lastnost današnjega samoiluzivnega hedonizma –
Slika 10: »Depresivna sem.
Mislim, da bom šla po
poželenje je stanje prijetnega neudobja, in najpomembnejši cilj
nakupih.« - »Gospodarstvo se
iskanja užitka ni imeti, ampak hoteti imeti.« Tudi nekateri drugi
zanaša na tvoje stalno
avtorji ugotavljajo, da v prvi vrsti sploh ne gre za predmete, ki
nezadovoljstvo.«
bi (si) jih resnično želeli. Tako npr. Bauman vidi izbiro kot
(vir: http://www.savage...)
osrednjo vrednoto prevladujoče potrošniške kulture –
potrošnik bolj ceni pravico do izbire kot sam objekt izbire (Zorn, 2005).
Botton (2005) opaža, da je lastništvo številnih dobrin bolj kot zato, ker bi nam bile te dobrine
v užitek (kar je tudi možno), nujno, ker nam prinaša čast in spoštovanje, kar podpre s citatom
iz leta 1776 napisanega Bogastva narodov Adama Smitha: »… v sodobnih materialističnih
družbah (je – op. avtorice diplomske naloge) res brez števila stvari, ki jih za fizično preživetje
ne potrebujemo, hkrati pa toliko več tistih, ki smo jih v praksi začeli šteti za nujnost, ker brez
njih nihče ne more veljati za spodobnega ne živeti v duševnem udobju« (prav tam, str. 199).
Tudi danes je veliko tistih, ki se (prostovoljno) trudijo živeti skromno in preprosto, hitro
obravnavanih kot da so nesposobni dosegati standarde družbe. (Revni, ki živijo preprosto, pa
itak ne morejo biti zgled, saj druge izbire tako nimajo.)
Bauman in May (2005) ugotavljata, da je tehnologija ustvarila svoje lastne potrebe (npr. če
nam kakšna naprava ne deluje, se hitro počutimo močno prikrajšane). Že obstoječo
tehnologijo moramo seveda pridno koristiti, neuporaba bi bila nedopustna – tako se tudi
dogaja, da je potrebno poiskati probleme, na katere odgovarjajo že obstoječe rešitve. »Tako
postaja dolžnost vsakega posameznika, da izboljša tako sebe kot svoje življenje, da poveča
svoje majhne dohodke – kot da bi vsi imeli enak dostop do sredstev za ta namen, in kot da
naši odnosi z drugimi in okolje, v katerem živimo, niso temeljnega pomena za ta proces.
Tako neznosen trušč prometnega vrveža pomeni nujnost namestitve dvojnih oken,
onesnažen mestni zrak pa vodi k nakupu kapljic za oči in mask za obraz. Rešitev za težke
delovne pogoje žensk so tablete proti bolečinam in/ali depresiji, kot odgovor na nazadujoč
javni promet pa se ponuja nakup avta, ki tako prinaša dodaten hrup, onesnaževanje, gnečo in
stres. Kakorkoli, odgovor na vse te situacije je lahko vedno sklicevanje na svobodo izbire, ki
povečuje suverenost potrošnika« (prav tam, str. 154).
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Prvič v zgodovini je užitek dostopen več kot polovici prebivalstva; na vprašanje, če lahko z
njim (pasivnim občutjem ugodja, torej nasprotnim aktivnemu občutju, duševni blaginji in
veselju) zadovoljivo rešimo vprašanje človekovega bivanja, dobivamo nikalen odgovor
(Fromm, 2013). Razlaga je precej preprosta: »Užitki skrajnih hedonistov, zadovoljevanje
vedno novih poželenj, užitki sodobne družbe omogočajo različne stopnje vzburjenja. Ne pa
veselja. Pravzaprav je prav zaradi pomanjkanja veselja treba iskati vedno nove in vedno bolj
razburljive užitke« (prav tam, str. 150). Kurdija (2000, str. 119) ugotavlja, da »moderne oblike
pleasure seekinga (…) ne potrebujejo za užitek posebnih dogodkov ali predmetov, marveč kar
celoten spekter dogodkov posameznikovega vsakdanjega življenja postane prostor, rezerviran
za užitke.« Podobno piše Salecl (2012, str. 9-10): »Postindustrijska kapitalistična ideologija
ponavadi obravnava posameznika, kot da užitek zanj ne pozna meja. Slika ga kot nekoga, ki
lahko brez konca prestavlja meje užitka, pri čemer nenehno zadovoljuje želje, ki jih je vedno
več:« Opozori pa še na dve pasti: da pogosto mislimo, da drugi doživljajo užitek in smo
zaradi tega zavistni, ter da v tej družbi brez meja številni ljudje ne najdejo zadoščenja in
zaidejo na pot samouničevanja (prav tam).

2.2 Izbire, tesnoba in negotovost
Hromadžić ponazori spremembe v dojemanju izbire z opisom preobrazbe notranjosti
potrošniških teritorijev (Crnović, 2008). Nekoč male prodajalne, kjer si znanki (prodajalki)
izročil spisek vsega potrebnega, so danes zamenjane s sodobnimi potrošniškimi prostori
neskončne izbire, kjer ta brezmejna izbira pravzaprav postane represija. Na kolektivni ravni to
načelo očitno deluje, saj so trgovska središča še vedno v obdobju rasti (prav tam).
»Posameznik je najvišji gospodar svojega življenja, svobodno lahko določa vsako
podrobnost. V današnji potrošniški družbi nam ni treba izbirati zgolj med izdelki: od nas
namreč pričakujejo, da na svoje celotno življenje gledamo kot na en sam velik skupek
odločitev in možnosti izbire« (Salecl, 2012, str. 7). Začuda pa ta izbira ne prinaša prav veliko
zadovoljstva in pogosto vodi v tesnobo (povezano bolj s tistim, kar utegnemo izgubiti, kot s
tistim, kar utegnemo pridobiti), poleg tega »ljudje v takem ozračju ne morejo početi kaj dosti
več kot se izogibati tveganju« (Furedi, 1997, str. 169), tako postajamo nezmožni (družbenih)
akcij.
Bauman (2002) pravi, da gre pri vseh tveganjih (tudi tistih, ki jih le slutimo) za odločanje o
tem, kateri od mnogih spremenljivih ciljev ponuja prednost. Tudi Žorž (2010) opozarja na
pomen odgovornosti za posledice svoje izbire (brez katere ni prave svobode). Razpotnik
(2001) meni, da človek ni svoboden kot ptica, saj ga vidi kot usmerjanega od trgovinskih
smerokazov. Salecl (2012, str. 112) pa ugotavlja, da »z nenehnim upoštevanjem nasvetov o
tem, kako si oblikovati telo, kako krotiti želje, v katero smer krmiliti življenje in, še posebej,
kako preprečiti smrt, zagotovo ne pridobimo več gotovosti ali več nadzora. Namesto tega
nam ideologija izbire izbere obsesivno osebnost, pri čemer se odloči za tisto obliko nevroze,
ki bo kapitalizmu v sedanji obliki dala kar največji prispevek.« Dodaja, da »kadar je neka ideja
v določeni družbi v določenem času deležna posebnega poveličevanja, je treba biti glede nje
skrajno previden« (prav tam, str. 123).
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Možnost izbire danes in v prihodnosti prinaša občutek neizmerne odgovornosti, ta pa je
povezan s strahom pred neuspehom, poleg tega »v današnji družbi (…) ni problematičen
samo razpoložljivi obseg izbire, temveč tudi način, kako je predstavljena. Življenjske izbire so
opisane z istimi besedami kot potrošniške izbire« (Salecl, 2012, str. 12-13). Tako se iskanje
partnerja ne razlikuje bistveno od iskanja avta – poiščeš pluse in minuse in pretehtaš, kaj oz.
kdo se bolj splača. Če se ne obnese, zamenjaš, ob sklepanju pogodb si pa previden. Tako
človek, da bi se »izognil občutkom izgube in obžalovanja ter vsesplošne tesnobe, poskuša kar
najbolj zmanjšati tveganje oz. ga vsaj napraviti predvidljivega. Družba, ki ceni izbiro, se opira
na prepričanje, da moramo preprečiti sleherno tveganje oz. ga vsaj predvideti« (prav tam, str.
15).
Tudi Hromadžić vidi neskončno izbiro kot velik pritisk, »saj posameznik ob neskončni paleti
izdelkov, ki se ponujajo kot različni, čeprav so si zelo podobni, začuti omejenost svojih
potrošniških zmožnosti« (Crnović, 2008). Tuck (1979, v Razpotnik, 2001, str. 440) »nas sooči
z dejstvom, da kot potrošniki nismo zainteresirani glede vprašanja lastne izbire. Ne zanika
svobodne volje posameznika, a ji prav tako postavi določene meje. Dodatno pa zaplete
vprašanje svobode pri potrošnikovi izbiri z vpeljavo pogleda prodajalcev … Ti naj bi vse bolj
računali s svobodno voljo vsakega potrošnika in načrtovali prepričevalne posege za
svobodno mislečo ciljno populacijo, ne pa (več) za tako, ki bi verjela na besedo in bi jo bilo
mogoče kar tako prepričati.« Podobno ugotavlja tudi Salecl (2012), da se zdi ljudem pri izbiri
travmatično vse to: želja po idealni izbiri, ki jo imajo, mnenje drugih o njihovi izbiri, občutek,
da nihče nima nadzora nad družbo kot celoto, in strah, da v resnici ne izbirajo svobodno.
O lažnih izbirah – izbirah, ki se zdi, da so, četudi jih v resnici ni oz. niso tako neskončne, kot
se obljubljajo, govorijo tudi drugi avtorji. Goleman (2011) opozarja, da lahko izbiramo le pod
pogoji nevidnih sil – odvisni smo od naključnega obsega razpoložljivih proizvodov, imamo le
iluzijo o možnosti izbire. Npr. v mnogih ameriških mestih je mogoče izbirati med velikim
številom avtomobilskih modelov, ni pa se mogoče odločiti za javna prevozna sredstva
(Barber, 1995, v Martin in Schumann, 1997, str. 21). Goleman (2011) poudarja, da bi se, če bi
lahko sprejemali odločitve na podlagi celovitejših informacij, moč odločanja prenesla na
kupce, ki ne bi več igrali le vlog pasivnih žrtev (volili neznancev).
Bauman (2002) pravi, da prehajamo iz dobe vnaprej razvrščenih referenčnih skupin v dobo
univerzalnega primerjanja, ko breme tkanja vzorcev in odgovornost za neuspeh padeta
predvsem na ramena posameznika. »Cilj vseh pravilno razmišljujočih naj bi bil ta, da se ločijo
od množice in izstopajo, s tistimi talenti pač, ki jih imajo« (Botton, 2005, str. 261). Zaradi
primerjanja z vsemi je to še toliko težje, bolj tesnobno. »Gre za občutek, da bi lahko postali
nekaj drugega, kot smo – občutek, ki ga navdihujejo večji uspehi tistih, o katerih menimo, da
so nam enakovredni – in iz katerega se porajata tesnoba in zagrenjenost« (prav tam, str. 50).
Zdi se, da imamo na izbiro vse, hkrati se bojimo, da nam ne bo uspelo nič. Tako ne čudi
porast prodaje različnih priročnikov in posluževanja takšnih in drugačnih svetovanj, o
katerem govori Salecl (2012).
Rutar (2004) opaža, da so pretekli nadzor države nadomestile korporacije, in da veliko ljudi
še vedno slepo verjame medijem. Posebno kritičen je do pop psihologije, ki potrošniku »ne
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prizanaša s preprostimi nasveti, kako preživeti, ne da bi se resno spraševal o smislu življenja
… Je eden od temeljnih vzvodov sodobnega hiperkapitalizma in izkoriščanja porabnikov. Na
smrt utrujeni ljudje, ki danes delajo bistveno več in dlje kot pred desetletji, naj se popoldan in
zvečer sprostijo s pomočjo psihologov, ki jim svetujejo, naj nikar ne popustijo in naj še
naprej uresničujejo svoje sanje. Torej jim povedo, da je v življenju najbolje biti še naprej
posameznik, individualist, egoist z lastnimi sanjami. Ki jih ne zadovoljuje sam, ampak jih
namesto njega zadovoljuje trg. Občutek depersonalizacije in odtujenosti s tem seveda le
narašča« (prav tam, str. 182). Mediji potrošnikom (po Rutarjevo ljudem-ovcam) sporočajo, da je
pravzaprav njihova edina naloga na tem svetu ta, da kar naprej kupujejo in porabljajo izdelke
in storitve, da bi lahko nastajale in se prodajale nove. Posledično so ljudje negotovi, saj o
ničemer zares ne odločajo.

2.3 Meritokracija
Botton (2005) pravi, da je skozi zgodovino le malokdo hrepenel po bogastvu in uspehu, saj je
veljalo, da sta tako neenakost kot nizka raven pričakovanj, samoumevni in modri. Večina je
bila tako vdana v (ne pretirano bleščečo) usodo. V 18. stoletju pa se je pojavilo ravno
nasprotno prepričanje, »da so vsi ljudje po rojstvu enaki in da ima vsak na voljo neomejene
moči za doseganje vsega, kar hoče« (prav tam, str. 51). Ameriška revolucija (leta 1776) je bila
najpomembnejša prelomnica, za vedno je preobrazila temelje podeljevanja statusa: za
določen položaj so pomembne določene vrline, ni več podedovan. V javnosti je bogastvo
dobivalo nov pomen, naraščajoče zaupanje v povezanost zaslug in družbenega položaja pa je
na novo ovrednotilo tudi denar (oz. bogastvo) in ga povezalo z moralnostjo (prav tam).
Fromm (2013) pa razmišlja, kako tudi današnje avtoritete nimajo prav veliko povezave s
potrebnimi sposobnostmi. Položaj posameznika je v veliki meri odvisen od (samo)promocije
ipd. – tekom zgodovine je prišlo do tega, da sposobnost (ki je bila potrebna npr. za
poglavarja plemenske skupnosti) ni več odločilna sestavina avtoritete, avtoriteta je v prvi vrsti
posledica družbenega položaja (prav tam).
Meritokracija naj bi torej odpravila socialno neenakost in omogočila primerno nagrajenost za
pridnost in trud z ustreznim položajem v družbi, kjer vlada dinamično gospodarstvo in kjer
naj bi bil status odvisen od (zlasti finančnih) dosežkov vsake generacije posebej. Vendar je
bilo kmalu opazno tudi nezadovoljstvo zaradi neskladnosti realnosti s pričakovanji,
Tocqueville (1835, v Botton, 2005, str. 56-57) ugotavlja naslednje: »Ko odpravimo vse
privilegije rojstva in bogastva in ko je vsak poklic dostopen vsakomur, ambiciozen mož
zlahka pomisli, da bo napravil bleščečo kariero, in čuti, da mu je usojeno doseči velike stvari.
V družbi pa, ki ji vlada neenakost, niti največje razlike niso deležne pozornosti. Če pa je vse
bolj ali manj uravnovešeno, opazimo tudi najmanjša odstopanja … To je razlog za
nenavadno otožnost, ki sredi izobilja pogosto pesti prebivalce demokracije, in za tisti stud
nad življenjem, ki jih včasih napade sredi lagodja in udobja.« Giddens (2000) pa izpostavlja,
da lahko nekdo, ki je le malenkost bolj nadarjen od nekoga drugega, zasluži veliko več.
Salecl (2012, str. 13) je realna: »Čeprav imajo zdaj domnevno svobodo, da lahko iz svojega
življenja napravijo, kar koli hočejo, jih v resnici ovirajo številne omejitve. Ljudje so pogosto
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obravnavani, kot da imajo možnost iz lastnega življenja napraviti umetnino, pri čemer morejo
sleherno prvino poljubno oblikovati. Spodbujajo jih, naj delujejo, kakor da živijo v idealnem
svetu in kakor da je odločitve, ki jih sprejmejo, zlahka mogoče obrniti, v resnici pa jim
gospodarske okoliščine sploh ne dajejo kaj dosti svobode izbire, že ena napačna odločitev pa
ima lahko zanje katastrofalne posledice.« Rifkin (2007, str. 311) izpostavlja občutke
neproduktivnosti in manjvrednosti pri nezaposlenih: »Če si nepolno zaposlen ali nezaposlen,
se počutiš neproduktivnega in vse bolj nevrednega. Nenehna rast dolgoročnega tehnološkega
nadomeščanja je med psihologi in sociologi vzbudila zanimanje za probleme duševnega
zdravja pri nezaposlenih« in pa »smrt svetovne delovne sile ponotranjijo milijoni delavcev, ki
vsakodnevno doživljajo svojo lastno smrt zaradi postopkov brezbrižne vlade in delodajalcev,
ki se ženejo za dobičkom« (prav tam, str. 313).
Bauman opozarja, da »tudi danes diskruz delovne etike vsebuje ločevanje zaslužnih in
nezaslužnih revnih in s tem sprejetje revščine kot nujne posledice osebne neustreznosti«
(Zorn, 2005). James (v Botton, 2005, str. 59) pa že pred dobrim stoletjem ponuja delno
rešitev s pričakovanji povezanih tegob: »Naši cilji so tisti, ki določajo, kaj bomo šteli za
zmago in kaj za poraz.« Dvig ravni naših pričakovanj po Jamesovo pomeni dvig ravni
tveganja, da bomo ponižani: »Če se odrečemo svojim željam, nas navda prav tako
blagoslovljeno olajšanje, kot če se nam izpolnijo. Ko se na tem ali onem področju resnično
sprijaznimo s svojo nesposobnostjo, nam nenavadno odleže« (prav tam).

2.4 Kriza vrednot – Imeti ali biti
Pisec Carlyle (1843, v Botton, 2005, str. 214), ki se sicer zaveda prednosti (takratnih) izumov,
se sprašuje: »Ta cvetoča angleška industrija s svojim preobiljem bogastva … Koga od nas je
osrečila? … Obdali smo se z razkošnimi pripomočki za dobro življenje, toda sredi njih smo
pozabili, kako se živi. Marsikdo je okusnejšo hrano in pije dražje pijače, koliko pa se je
povečal blagoslov v njegovem srcu? Je boljši, lepši, močnejši, pogumnejši? Je vsaj to, čemur
pravijo srečnejši? … Vsi smo docela pozabili, da plačilo v gotovini ni edino možno razmerje
med nami.« Podobno meni Ruskin (prav tam, str. 213), da ni drugega bogastva kot življenje:
»Marsikdo, ki ga štejemo za bogatega, ni v resnici nič bogatejši od ključavnic na sefu, ki po
svoji naravi nikoli ne morejo obogateti.«
O t.i. krizi vrednot verjetno govorimo že več stoletij; kje smo ta hip, bodo morda znali bolje
povedati naši zanamci ... Naish (2009) meni, da je problem hujši, kot se zavedamo, skrbi ga,
ker v javnosti ni niti razprav o tem, da smo izgubili smer in da je naš trenutni (na neskončni
gospodarski rasti in materializmu temelječ) sistem krhek. Nekateri vidijo razlog za moderno
krizo smisla v izgubi vere v tradicionalne krščanske vrednote. Praznino je potrebno zapolniti,
potrošniška naravnanost pa ponuja različne instant rešitve, da bi prišli do takojšnje sreče,
samouresničitve. Dnevno nas bombardirajo, kako moramo biti uspešni, lepi, zdravi, bogati in
srečni, predvsem pa boljši od ostalih (sicer smo na izgubi). Podobno kot Naish opozarja tudi
Kurz (2000, str. 118), da so posamezniki, dokler doživljajo kapitalistično formo kot naravno
in edino možno, praktično popolnoma »odvisni od diktature ponudbe, saj sploh niso v
položaju, ko bi lahko postavljali lastne smotre.« Skladen z njima je tudi Rifkin (2007, str. 374):
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»Tržna vizija v povezavi z materialnim izobiljem povzdiguje proizvodna načela in norme
učinkovitosti kot glavna sredstva za doseganje sreče. Vse dokler se bodo ljudje najbolj
istovetili s tržnim gospodarstvom, bodo vrednote razširjene proizvodnje in neomejene
potrošnje vplivale na osebno vedenje. O sebi bodo še naprej razmišljali predvsem kot o
potrošnikih blaga in storitev.«
Zgodovina nas uči, da obstajajo različni načini življenja in lestvice vrednot. Boemsko gibanje
npr. nas (kljub nekaterim svojim zaradi sanjavosti spodletelim poskusom) spodbuja k
tehtnemu razmisleku o idealih meščanstva (oz. večinsko sprejetega načina življenja) in daje
legitimnost iskanju alternativ (Botton, 2005). Nekatere raziskave kažejo na večjo občutljivost
današnjih mladih glede različnih moralnih vprašanj (Wilkinson in Mulgan, 1995, v Giddens,
2000). Vendar pa ti mladi svojih vrednot ne prevzemajo iz tradicije in se ne ozirajo na
tradicionalne avtoritete. Gre denimo za ekološke vrednote, človekove pravice in seksualno
svobodo.
Druge raziskave kažejo, da ostajajo tradicionalne vrednote cenjene, pogosto pa je problem
njihovo udejanjanje v vsakdanjem življenju. Sploh ob kakšnih (na ven opaznejših) nesrečah,
se večinoma vseeno pokaže, da smo ljudje še vedno ljudje, da znamo stopiti skupaj, si
pomagati, darovati svoj čas in sredstva, pokaže se, da potrebujemo drug drugega. A na
splošno se mi zdi na mestu mišljenje, da nas nekako vedno manj skrbi za druge in okolje in
da otopeli in sprijaznjeni s strukturami moči sprejemamo dogajanje okoli sebe kot
samoumevno in nespremenljivo (Razpotnik, 2001). Če že nam je mar, pa prepogosto ostane
le pri besedah … Vlada prepričanje, da moramo najprej res dobro poskrbeti zase (biti
storilnostno in tekmovalno naravnani, slepo poslušni nadrejenim, iznajdljivi pri iskanju bolj
ali manj poštenih poti …), da ne postanemo še mi problem drugim. Predvsem pa moramo
biti zadovoljni s svetom, v katerem živimo. Tako velja jeza za negativno čustvo, ki bi ga bilo
potrebno izkoreniniti (Salecl, 2012). Vendar jeza je »nujno potrebno čustvo, čustvo, ki
povzroča družbene spremembe« (prav tam, str. 28). »V današnjih kriznih in negotovih časih
ideologija pozitivnega mišljenja igra ključno vlogo pri prikrivanju potrebe po ponovnem
premisleku o naravi družbenih neenakosti in po iskanju alternativ načinu, ki ga je razvil
kapitalizem« (prav tam, str. 30).
Rifkin (2007, str. 340) vidi odgovor v tretjem sektorju, kamor naj bi se ljudje obračali v
naslednjem stoletju po pomoč pri zadovoljevanju osebnih in družbenih potreb, pri katerih trg
in zakonska določila niso zadostni: »To je prizorišče, na katerem lahko moški in ženske zdaj,
ko blagovna vrednost njihovega časa izginja, raziskujejo nove vloge in odgovornosti ter
najdejo nov smisel svojega življenja.« Seveda to ni možno (vsaj ne v veliki meri) brez
osvobajanja od (prekomernega oz. nepotrebnega) dela, le tako lahko ljudje resnično
prispevajo k ustvarjanju socialnega kapitala v civilni družbi (prav tam).
Vse skupaj se ne zdi enostavno. Je krog (delaj – zapravljaj – ne razmišljaj (preveč)) res tako
začaran ali le mižimo? Fromm (2013, str. 31) takole razloži svoje pojmovanje glagola biti: »Z
izrazom bivanje in biti označujem življenje, v katerem človek nima ničesar, niti ne hrepeni po
tem, da bi imel kaj, ampak je vesel, svoje zmožnosti uporablja ustvarjalno in je eno s svetom.«
Koliko nam je do tega?
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2.5 Socialna pedagogika kot podpornica v stiskah
»Sodobna družba se giblje v smeri vse večje neenakosti, zgoščanja in utrjevanja različnih
prikrajšanj, slabljenja možnosti za neformalno vzajemno pomoč in ustrezno socializacijo
mladih v lokalnih skupnostih, povečevanja raznovrstnih pritiskov na družino, zmanjševanja
javne podpore prikrajšanim, krepitve kulture brezobzirnega tekmovanja in oglaševanja
potrebe, ki je mnogi ne morejo doseči na zakonit način« (Elliot Currie v Kanduč, 1999, v
Muršič, 2002, str. 161). »Življenje postaja vse bolj kompleksno, negotovo, nepredvidljivo in
ljudje velikokrat namesto racionalnega načrtovanja na srednji in dolgi rok izberejo
zadovoljitev trenutne želje, saj ni jasno, kaj bo prinesel jutrišnji dan« (prav tam, str. 164).
»Neobrzdano trošenje neredko napelje ljudi k temu, da začnejo trošiti sami sebe;
samopoškodovanje, anoreksija, bulimija in zasvojenosti so le najočitnejše oblike tega pojava«
(Salecl, 2012, str. 10). Thiersch (1986, v Zorc-Maver, 1997) pravi, da poskuša socialna
pedagogika omiliti težave tam, kjer se pojavljajo, torej v kompleksnosti danega vsakdana. Pri
tem upošteva tako lastne izkušnje, interpretacije in strategije reševanja kot področja
prizadetih (Thiersch, 1986, v Zorc-Maver, 1997).
»Razumevanje nalog socialne pedagogike se poleg prevladujočih nalog uravnavanja socialnih
in razvojno pogojenih neenakosti, v razmerju med normalnostjo in odklonskostjo, med imeti in neimeti kot med nezrelostjo in avtonomijo, razširja na zaščito pri vzpostavitvi in zagotovitvi osebnih
resorjev, na krepitev tistih temeljnih sposobnosti, ki so pomembne, da posameznik v procesu
individualizacije obstane in vzdrži socialna tveganja in permanentne odločitve v pogojih
negotovosti. Socialna pedagogika se v svojih usmeritvah ne more več opirati na normativno
varne vzorce normalne družine in normalnega dela. Vsi posamezniki niso pripravljeni na zahteve
in posledice procesov individualizacije. Za obvladovanje le-teh morajo razviti osebne in
socialne sposobnosti. Pri tem potrebujejo zaščito, temeljne sposobnosti za ravnanje pred, v,
ali po krizni situaciji. Socialni pedagogi postajajo ponudniki uslužnostnih storitev, nekakšni
socialni izvedenci za tveganja v življenjsko zaščitnih in biografsko pomembnih socialnih
vprašanjih načrtovanja življenjskega načrtovanja in poteka« (Rauschenbach, 1992, v ZorcMaver, 1997, str. 42).
Vendar ne smemo pozabiti, da v družbi negotovosti ni jasne doktrine (Razpotnik, 2006a).
Nadzor in mehanizmi moči ostajajo in postajajo vseprisotni, le da so bolj skriti. Socialna
pedagogika ne zna, ne more in noče biti deklica za vse. Lahko nudi priložnosti za
preizkušanje različnih vlog in identitet, hkrati (oz. še bolj) pa mora spodbujati posameznika,
da razvije kritičen odnos do družbenih zahtev in ne pozabi na samega sebe. Delovanje v
smeri bolj preprostega in smiselnega življenja še zdaleč ni enostavno. Družba je globoko
prepletena z vrednotami, ki se navezujejo na individualizem, izpopolnjevanje samega sebe (ki
pogosto bolj služi trgu kot posamezniku), doseganje družbenega statusa, posedovanje imetja
in potrošništvo (tako imetja kot odnosov). Če pri interveniranju ne upoštevamo vseh
okoliščin in sposobnosti spoprijemanja posameznika z njimi, lahko hitro naredimo več škode
kot koristi (npr. kdor v sebi ni dovolj močan, se ne bo znal postaviti zase, četudi ga
ozavestimo o nesmiselnosti pretiranega prilagajanja okolici).
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Žorž (2010) ugotavlja, kako imamo danes napor in odrekanje za nekaj nazadnjaškega,
nepotrebnega, celo škodljivega. »Razvajen otrok ne zna ceniti ničesar, niti materialnih in niti
ne drugih dobrin. Hlasta po nekem ugodju, zadovoljstvu, istočasno pa skorajda ne zmore
pristnega, velikega veselja, zadovoljstva. Boji se napora, boji se odgovornosti, istočasno pa
odklanja avtoriteto, ne zna sprejemati, ne zna poslušati, ne zna se prilagajati« (prav tam, str.
18)! Med nevarnosti spadajo tudi različne oblike zasvojenosti in umikanje v virtualni svet, ki
lahko prinaša vedno večje težave v resničnosti. Intenziven razvoj raznih naprav vsiljuje sploh
odraščajočemu izkrivljeno sliko o samem sebi kot silno nebogljenem bitju, življenjsko
odvisnem od delovanja tehnologije. Poleg tega »otrok, ki ga že zmala spremljajo reklame,
propaganda, vsiljevanje vseh mogočih dobrin, neopazno oblikuje stališče, da se mu dogaja
krivica, če ni deležen vseh dobrin, ugodnosti, užitkov, ki jih mediji na široko ponujajo, še
posebej, ker obljubljajo, da bo potem, ko bo to imel, srečen. Starši pa niti ne znajo otrok
vzgajati v tej potrošniški norišnici, saj jih tega nihče ni naučil« (prav tam, str. 105). Žorž ne
zanika težavnosti sodobne vzgoje in izpostavlja, da »če boste svojega otroka vzgojili, da bo
sposoben svobodno in odgovorno izbirati med različnimi možnostmi ter se odrekati tudi
stvarem, ki si jih močno želi, če presodi, da je tako prav – ga boste vzgojili v resnično
svobodno osebo« (prav tam, str. 122).

3 Priložnosti
»Trenutek resnice je morda bližje, kot kažejo prepolne police supermarketov, spletne strani,
posute s komercialnimi oglasi, in vrste strokovnjakov in svetovalcev za samopomoč pri
sklepanju prijateljstev in pridobivanju vpliva nad ljudmi. Vprašanje je, kako prehiteti in
preprečiti to prevlado s trenutkom samoprebujenja. To gotovo ni lahka naloga: zahtevala bo
skupek moralnih obvez, ki se bo nanašal tako na celo človeštvo, njegovo dostojanstvo in
blagostanje kot tudi na preživetje planeta, našega skupnega doma« (Bauman, 2011, str. 82).
»Ko gre za življenje ali smrt, je utemeljeno upanje treba prevesti v stvarno možnost, pa čeprav je še
tako majhna« (Fromm, 2013, str. 248). So spremembe nekaj zunanjega, kar mora priti od
zgoraj, od oblasti ali se vse začne s posameznikom(i)? Sem le kapljica v oceanu in ne vplivam
na nič ali pa zato, ker sploh obstajam, štejem in moram prevzeti odgovornost?
Požarnik (1992) govori o polomu ideologij in opozarja, da ga velik del politične prakse
znanosti ne prizna kljub kopičenju simptomov. Rešitev vidi v temeljitem premisleku in
ponovni opredelitvi napredka, kjer bi morala biti v ospredju kvaliteta in ne kvantiteta, in v
novem globalnem civilizacijskem in kulturnem načrtu, ki bi slonel na dejstvih, do katerih bi
vzpostavili kritičen odnos. Razpotnik (2001) se strinja, da so potrebne širše strukturne
spremembe, poudarja pa, da tudi posamezniki nismo brez moči, saj »potrošnik v krožnem
procesu povratno vpliva na proizvodni del ekonomskega ciklusa« (prav tam, str. 441).
Bourdieu (2006) vidi možnost upora gospodujočim silam v povezavi družbenih gibanj v
mrežo, ki bi bila sposobna ohraniti prednosti različnih izkušenj in programov udeleženih
skupin in poiskati skupne cilje in vrednote. Podobno verjame Rutar (2004), da se iluzijo, da je
spreminjanje sveta zaradi obvladovanja korporacij nemogoče, da preseči, in napoveduje
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globalno družbeno gibanje, ki bo delovalo v tej smeri na čisto nov način. Vendar pa ga skrbi,
ker »ljudje pogosto nimajo volje, da bi uporabljali svoje glave. Potapljajo se v ugodje, ki jim
ga zagotavlja porabništvo, ali pa se predajajo gospodarjem, ki rade volje mislijo namesto njih«
(prav tam, str. 199). Upiranje tako vidi kot zvestobo razumu. Komat je v intervjuju slikovit:
»Svet potrebuje tragedijo v smislu antične tragedije, da se oba pola združita in v sintezi
nastane nekaj novega … Če pa ne bomo prišli do spoznanja, da smo vsi na isti Noetovi
barki, bomo namesto tragedije za nekatere doživeli katastrofo vsi ljudje« (Tasi, 2009, str. 4).
Odgovornost v veliki meri vidi na posamezniku, ki izbira med kramo in kvalitetnim blagom.
Slabe Erker in Murovec (2007) izpostavljata pogost strah ljudi, da bi bili žrtveno jagnje (npr.
kolesar diha enako oz. še bolj umazan zrak kot voznik avta). Spreminjanje potrošniških
vzorcev vidita smiselno v primeru, da se zanj odloči dovolj ljudi (sicer gre le za poslabšanje
lastnega položaja). A nekje je vendar treba začeti … Tudi marsikatera stvar, ki nam je danes
samoumevna, se je zdela desetletje ali dve nazaj utopija. Fromm (2013) vidi doseganje
sprememb korak za korakom, s soglasjem večine. Predlaga potrošniške bojkote, zaveda pa se
močnega vpliva korporacij in – podobno kot Rutarja (2004) – ga skrbi nedejavna demokracija
(ki pravzaprav niti ni več demokracija). Ob določeni meri zagnanosti je vse mogoče,
potrebno pa je biti realist, se znebiti utvar in zavedati težav – sanjanje ne zadošča (Fromm,
2013). Nujna pa je tudi temeljita sprememba človeškega značaja od usmerjenosti k imeti k
usmerjenosti k biti, do katere lahko pride, če se zavedamo, da trpimo, če prepoznamo vzrok,
da se imamo slabo, če ugotovimo, da obstaja način, da se znebimo tega občutka, in če
privolimo v spremembo našega zdajšnjega načina življenja s sprejetjem določenih življenjskih
pravil kot so ljubiti in spoštovati življenje v vseh njegovih oblikah, zmanjšati pohlep (kolikor
je le mogoče), postaviti si za najvišji cilj življenja rast samega sebe in drugih človeških bitij,
razvijati domišljijo (ne za pobeg iz neznosnih razmer, ampak kot sredstvo za odpravo teh
razmer), odpovedati se nameram izkoriščanja narave in namesto tega z njo sodelovati, biti
svoboden (sam svoj – ne sveženj pohlepnih želja, ampak uravnoteženo bitje) idr. (prav tam).

3.1 Trajnostni razvoj
Da bi imel človekov razvoj prednost pred gospodarskim, je torej nujen neodtujen posameznik,
usmerjen k biti (Fromm, 2013). Izkoreniniti je potrebno revščino in spremeniti zakone
kapitalistične proizvodnje, ki sili ljudi postati Homo consumens, človek potrošnik. »Če se želijo
ljudje kdaj osvoboditi in nehati poganjati industrijo s patološkim potrošništvom, je potrebna
temeljita sprememba gospodarske ureditve: končati moramo sedanje razmere, v katerih je zdravo
gospodarstvo možno le na račun nezdravih človeških bitij« (prav tam, str. 222-223). Prvi korak je
preusmeritev proizvodnje v korist zdrave potrošnje, tu pa se pojavita težavi: (1) kako ugotoviti,
katere potrebe so resnične (izvirajo iz posameznika in njegovega razvoja), katere pa so
vsiljene od zunaj, patološke ter (2) kdo naj določi smernice za zdravo potrošnjo.
Nekateri drugi avtorji uporabljajo poimenovanje trajnostna potrošnja. To je »potrošnja, ki (1)
zadovoljuje osnovne človeške potrebe, (2) daje prednost kakovosti življenja pred materialnim
standardom, (3) minimizira rabo virov, odpadke in onesnaževanje, (4) vključuje vidik
življenjskega cikla pri potrošniških odločitvah in (5) upošteva prihodnje generacije« (Slabe
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Erker in Murovec, 2007, str. 141). Gre za »iskanje izvedljivih rešitev na področju družbenih
in okoljskih neravnovesij, predvsem v bolj odgovornem potrošniškem ravnanju« (Burja,
2007b, str. 11). Za dosego večje trajnosti je potrebno predvsem naslednje: jasne informacije,
vsem dostopni trajnostni izdelki in storitve in ustrezna infrastruktura (prav tam).
Fromm (2013) vidi rešitev v usklajenem delovanju – v ponujanju smernic državljanom v
razpravo, državni denarni pomoči zaželenim izdelkom in storitvam (alternativa mora biti
privlačnejša) ter izobraževalni kampanji o zdravi potrošnji (temelječi na neodvisnih
strokovnih raziskavah): »Ljudje bi spoznali, da večina potrošnje spodbuja nedejavnost, da
potreba po hitrosti in novostih, ki jo lahko zadovoljimo le s potrošništvom, izraža nemir in
notranji beg pred samim seboj (…), da je nenehna želja početi nove reči ali uporabiti
najnovejše pripomočke le način, kako se zavarujemo pred tem, da bi bili blizu samemu sebi
in drugim« (prav tam, str. 224).
Ostali potrebni koraki pa so povezani s prepovedjo (zavajajočega) oglaševanja, premostitvijo
prepada med bogatimi in revnimi državami, možnostjo uvedbe zajamčenega letnega
dohodka, osvoboditvijo žensk izpod patriarhalne prevlade, ustanovitvijo posebnega
strokovnega svetovalnega telesa, vzpostavitvijo sistema za učinkovito širjenje potrebnih
podatkov, ločitvijo znanstvenega raziskovanja od uporabe v industriji in obrambi in tudi
jedrsko razorožitvijo (Fromm, 2013). Tudi zaradi povsem gospodarskih razlogov potrebujemo
novo etiko, nov odnos do narave, človeško solidarnost in sodelovanje.
Zaradi zavedanja, da neomejena gospodarska rast ne pomeni sorazmernega večanja blaginje
ljudi, pač pa vse večje pritiske na planet, se je v drugi polovici 20. stoletja izoblikovala ideja o
trajnostnem razvoju, ki pa je, kot opozarja Giddens (2000), prej vodilo (dati prednost pred
odpravljanjem vnaprejšnjemu predvidevanju posledic) kot natančna formula, zato ne čudi, da
obstaja vsaj 40 različnih opisov tega pojma. Skupni so trije stebri: socialni, gospodarski in
okoljski. »Socialni vidik je pogojen z družbenimi spremembami oz. s težnjo družbe po
zadovoljitvi osnovnih potreb svojih članov. Izboljšanje življenjskih razmer, družbe v celoti,
družbenih skupin in posameznika pogojuje gospodarski razvoj (…). Prav ta vsebuje največja
protislovja, saj na eni strani spodbuja porabo, ki poganja gospodarstvo in družbeni razvoj, po
drugi strani pa povzroča različne okoljske probleme in okoljsko škodo. Vendar pa razvoj
družbe in gospodarstva ne bi bil mogoč brez naravnega okolja, ki omogoča njihov temelj in
pogoj ter je istočasno ogrožen z njihovim razvojem. Tako je okoljska komponenta, ki temelji
na ohranjanju naravnega ravnovesja, obenem ogrožena z razvojem družbe in gospodarstva.
Te značilnosti posameznih komponent trajnostnega razvoja kažejo, kako je nemogoče ločiti
socialno, gospodarsko in okoljsko komponento, saj so medsebojno prepletene … V poskusu
smiselne opredelitve je nastala kratica PPP (angl. Planet, People, Profit – planet, ljudje,
dobiček)« (Kostović-Vranješ in Bijelić, 2012, str. 88).
Z vprašanjem razvoja se ukvarja tudi relativno nova veda socialna ekologija, ki obravnava
razvoj s kvalitativnimi kriteriji in teži k temu, da kvaliteta človekovega življenja ne bi bila
podrejena ekonomiji (Gregorčič, 2009). Razvoj tako razume kot procesno usmerjen, ne pa
obseden s proizvodnjo. Do višje stopnje socialne blaginje je mogoče priti tudi od spodaj
navzgor, brez čakanja na denarne spodbude vladajočih (prav tam). Že omenjeni predstavnik
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socialne ekologije Bookchin (2005) govori o spojitvi prve in druge narave in posledično o
napredovanju onkraj obeh v svobodno naravo (free nature), ki jo odlikujeta spontanost prve in
racionalnost druge narave (glej podpoglavje 1.1.1). Ta nova narava naj bi združevala izrecno
človeško (npr. stroje) z izrecno nečloveškim (npr. fotosintezo) v eko-antropo-sistem socialne
ekologije. To bo zavestno ustvarjana in hkrati spontano oblikovana kultura (prav tam).
Trajnostni razvoj v polnem pomenu besede je dosegljiv le na planetarni ravni – gre za takšno
raven življenjskega standarda, ki je dosegljiva in trajno možna za celotno človeštvo (Kirn,
2000, v Bahor, 2009). Najbolj enostavno se je učiti od tistih skupnosti (kar jih je še ostalo), ki
že stoletja živijo trajnostno, za zgled pa so nam lahko tudi trajnostne združbe rastlin, živali ali
mikroorganizmov (Bahor, 2009).
Kako to doseči? Možina, Tavčar in Zupančič (2012, str. 319) opisujejo pot sprememb od
spodaj navzgor: »Lahko bi rekli, da se etika, pravice potrošnikov ter zakonodaja, ki njihove
pravice ščiti, premikajo v isto smer. Pri tem se po navadi prvi premaknejo potrošniki, ki sami
ali preko svojih organizacij zahtevajo določene pravice. Temu sledijo nekateri prodajalci, ki
jim etika pravi, da so zahteve potrošnikov upravičene, in jih zato pričnejo upoštevati.
Končno pa se k temu pridruži tudi država, ki te zahteve potrošnikov zapiše tudi v zakonske
predpise, s čimer prisili tudi vse druge prodajalce, da pričnejo spoštovati pravice kupcev.«
Martin in Schumann (1997) vidita rešitev v ponovni vzpostavitvi primata države nad
gospodarstvom. V razmerah, ko se država umakne pred zahtevami velikih družb oz. obstaja
le še kot administrativna in birokratska nuja in prevzame vlogo posrednika med
korporacijami in njihovimi strategijami ter potrošniki na drugi strani, državljani sami pogosto
ne morejo biti nič drugega kot potrošniki, meni Hromadžić (Crnović, 2008). Sistem
manipulira z občutki potrošnikov, zakoni ne varujejo niti najranljivejših, medijski programi
postajajo vse bolj zgolj okvir za oglase, znanost pa se pojavlja vse pogosteje v vlogi dobro
plačanega potrjevalca posameznih tržnih izdelkov … Vendar pa nas tovrstno razmišljanje
lahko odpelje tudi v smer svojevrstne teorije zarote popolnoma nemočnih potrošnikov, kar
pa seveda ne drži – potrošniki vseeno imajo neko stopnjo odgovornosti (prav tam).
Poti privzgajanja odgovornosti je več. Kos in Jerman (2012) izpostavljata pomen pozitivnega
osebnega odnosa do narave, ki se izoblikuje na podlagi izkušenj. Na podlagi izvedenih
intervjujev s predšolskimi otroki, kjer sta ugotavljala njihove predhodne predstave in odnos
do obravnavanih tem pred in po spoznavanju narave z doživljanjem in aktivnim učenjem,
zaključujeta. da so izkušnje z živim uspešna pot tako do znanja kot do pozitivnega odnosa do
narave, ki sta temelj vzgoje za trajnostni razvoj.
Pozitiven odnos do oz. z naravo lahko zgradi otrok že v zgodnjem otroštvu znotraj družine,
če so starši (oz. ostali družinski člani) povezani z naravo. Kasneje pridejo do izraza ustanove,
kamor je otrok vključen (vrtec, šola, prostočasne dejavnosti). Zaradi neučinkovitosti okoljske
vzgoje (ki obravnava okoljske probleme v ožjem smislu) se je v slovenskem šolskem prostoru
zgodil premik k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. Novo poimenovanje še ni
rešitev: »Učitelje je treba opozoriti na pomembnost vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj, prav tako pa morajo razviti sposobnosti za njuno izvajanje med poučevanjem.
Predvsem pa morajo poznati predmet, razumeti kompleksnost koncepta trajnostnega razvoja
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in vedeti, katere pristojnosti za trajnostni razvoj je treba razvijati pri učencih« (KostovićVranješ in Bijelić, 2012, str. 87). »Glede na razvojne sposobnosti otrok v zgodnjem otroštvu
je temelj vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj pravzaprav čutno spoznavanje
njihovega naravnega in družbenega okolja ter spoznavanje soodvisnosti žive in nežive narave.
Te kognitivne dejavnosti so osnova za razumevanje interakcij in povezanosti med ljudmi,
povezanosti človeka in okolja, v katerem živi, in so temelj kritičnega mišljenja kot posledice
razvoja« (prav tam, str. 91). Problemi trajnostnega razvoja pogosto presegajo okvire enega
predmeta, zato so dobrodošli učni projekti, ki omogočajo delovno sodelovanje in
interdisciplinarno raziskovanje. Ker je prihodnost negotova, je prav tako zelo pomembno
usposabljanje za samostojno in vseživljenjsko učenje ter omogočanje razvoja potrebe po
učenju za trajnostni razvoj. Bistvenega pomena pa je tudi previdnost, da ne vzbudimo strahu
in/ali občutka nemoči (prav tam).

3.2 Družbena odgovornost in vrednote
»Če je imeti temelj mojega občutka identitete, ker sem, kar imam, potem želja, da bi imeli, vodi
k želji, da bi imeli veliko, več, največ. Drugače povedano, naravna posledica usmerjenosti k
imeti je pohlep« (Fromm, 2013, str. 144). Za preusmeritev k biti, so potrebni neodvisnost,
svoboda in kritični razum. Značilnost takega načina življenja je notranja dejavnost,
ustvarjalna uporaba človeških zmožnosti (in ne že vsaka zaposlenost). Fromm (prav tam) vidi
rešitev v spremembi družbenega značaja in družbene ureditve, ki sta medsebojno povezana:
družbeni značaj lahko deluje bodisi kot cement, ki utrjuje družbeno ureditev, bodisi kot
dinamit, ki jo ruši. Ker se človek (v zadnjem obdobju) doživlja kot blago in se ocenjuje po
menjalni vrednosti, poimenuje Fromm (prav tam) človekov značaj kot tržni. Gre za človeka, ki
nima pristnega jaza in identitete, niti ne ljubi, niti ne sovraži, v odnosih je plitek, ni mu zares
mar za svet in zato je kljub dejstvom brezbrižen npr. do nevarnosti jedrskih in ekoloških
katastrof. Deluje kot megastroj. Pojav tržnega (ali odtujenega) značaja je tudi odgovor na
vprašanje, zakaj sodobni ljudje tako radi nakupujejo in trošijo, na kupljeno pa jih ne veže
nobena globlja vez, tako kot tudi ne na prijatelje ali ljubimce.
Pri premagovanju pohlepa in zavisti se mnogi sklicujejo na njuno zakoreninjenost v
človekovo naravo, vendar pa nista tako močna zaradi svoje notranje moči kot zaradi javnega
pritiska, da mora biti človek med volkovi pač volk (Fromm, 2013). »S spremembo
družbenega ozračja, priznanih in nepriznanih vrednot, bo tudi premik od sebičnosti do
nesebičnosti veliko lažji« (prav tam, str. 250-251). Vendar ne gre za popolnoma novega
človeka, pač pa le za spremembo smeri. Tako bi si upali pokazati, da cenimo (tudi) drugačne
vrednote: »Uresničenje nove družbe in novega človeka je možno le, če bodo stare motivacije,
kot sta dobiček in moč, nadomestile nove (bivanje, deljenje z drugimi, razumevanje), če bo
ustvarjalnemu, ljubečemu značaju uspelo nadomestiti tržnega, če bo kibernetično vero
zamenjal novi, radikalno humanistični duh« (prav tam, str. 254).
Botton (2005) opozarja, da navduševanje nad materializmom, podjetništvom in
meritokracijo, s katerim je prežeta naša družba, zrcali interese vladajočih ljudi, saj večini od
njih omogoča preživetje. To zavedanje je lahko že prvi korak k poskusu, da bi spremenili
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družbene ideale in sprejeli drugačne vrednote. Spraševanje o svojih lastnih pomanjkljivostih
ni nujno najboljše, ne zaradi prepričanja o lastni nedolžnosti, pač pa zaradi spoznanja, da je v
institucijah, idejah in zakonih lahko veliko neumnosti in boja za osebne interese (prav tam).
Podobno trdi Salecl (2012, str. 14), da »v procesu, v katerem občutimo krivdo ob tem, kar
smo, in nenehno delamo, da bi sami sebe izpopolnili, izgubimo perspektivo, ki je nujna za
povzročitelje družbenih sprememb.« »Posameznikova tesnoba ob tem, da ni zadosti dober, je
ljudi umirila, tako da zdaj ne delajo dlje samo v službi, temveč pogosto prav tako trdo delajo
na lastnem videzu … Uspeh ideologije izbire v današnji družbi je v tem, da je ljudi napravila
slepe za dejstvo, da so njihove resnične možnosti izbire krepko omejene z družbenimi
delitvami (…) ter da so vprašanja organizacije dela, zdravja in varnosti, pa tudi okolja, vse
bolj onkraj njihove izbire« (prav tam, str. 122). Seveda pa možnost izbire lahko povzroči
spremembe na ravni družbe, a šele tedaj, ko izbira ne bo več razumljena le kot osebna posebna
pravica (prav tam).
Pot do sprememb pa je lahko tudi (gospodarska) kriza. Hromadžić omenja statistiko in
raziskave, ki kažejo, da taka svetovna kriza, kot jo doživljamo v zadnjih letih, hitro pripelje do
gospodarnejših premislekov in potrošniško željo vsaj za krajši čas preusmeri nazaj h kulturi
potreb, namenskemu potrošništvu (Crnović, 2008). Učinek pa je seveda odvisen predvsem
od trajanja krize (ki pa žal prinese s seboj tudi številne negativne posledice). Slabe Erker in
Murovec (2007) se sprašujeta, če bi bila družba kot celota na boljšem ob drugačni porabi
denarja, in če ima posameznik sploh pravico uporabljati denar tako, kot ga želi. Drugo
vprašanje se zdi gotovo marsikomu kot poseg v svobodno izbiro, a avtoricama se zdi
odgovor nanj jasen: če so stroški oškodovanca večji od koristi povzročitelja, se jima zdi
poseganje upravičeno. Seveda pa ta računica nikakor ni preprosta – z brezobzirnim
trošenjem se krati pravica do zdravega življenjskega okolja (potrošnik jo krati tudi sam sebi),
povečuje pa se tudi družbena neenakost. Nam izpolnitev vseh naših materialnih želja sploh
prinese tisto, česar si želimo? Seveda je lažje jokati v udobnem avtu kot na ulici, pa vendar …
Odgovor za bolj celovito življenje in sobivanje vidi Razpotnik (2000) v odgovornosti, ki ni le
naša dolžnost, temveč tudi rešitev. Podobno meni tudi Giddens (2000, str. 44): »Svoja
življenja moramo veliko bolj aktivno vzeti v svoje roke (…), ob tem pa moramo veliko bolj
odgovorno prevzemati tudi odgovornost za posledice svojega početja in svojih življenjskih
navad.« Izobraževanje mora biti več kot usposabljanje, ki vodi k uspešnemu nastopu na trgu
delovne sile, nuditi mora možnost za razmislek o svetovnih problemih in tudi odzivanju
nanje. Relativno nova metoda, ki počasi pridobiva na pomenu tudi v našem prostoru, je
globalno učenje, ki je v Maastrichtski izjavi o globalnem izobraževanju iz leta 2002
opredeljeno kot »izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega
sveta ter jih prebuja, zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več
enakosti in človekovih pravic za vse« (Global Education Across Borders, 2013).
Goleman (2011) meni, da bi lahko naše odločitve bolj uskladili z našimi vrednotami, če bi
poznali ozadje življenjskega kroga izdelkov, in napoveduje dobo radikalne transparentnosti, ko
bodo vsi podatki predstavljeni na enostaven in razumljiv način in dostopni vsem. Vendar pa
Bahor (2009) opozarja na vrednotni konflikt, ko se ljudje pogosto opredelijo kot okoljsko
ozaveščeni, njihov način življenja pa ne deluje tako, niti ga niso pripravljeni spremeniti.
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Morda še bolj boleče so trditve kot npr., da sta bogastvo in tehnologija prijatelj okolja
(Forbes, 2009). Bogatejši ljudje zahtevajo višjo kakovost življenja vključno z okoljskimi
izboljšavami, to že, a na čigav račun? Primer, kako se je število prebivalstva na določenih
območjih podvojilo ali celo potrojilo, obenem pa se je povečalo število dreves, saj za
pridelavo ni več potrebne toliko zemlje (prav tam), me ne navdahne … Tehnologija je seveda
lahko prijatelj okolja, lahko se jo uporabi, pa tudi zlorabi. Če si le majhen delež ljudi lahko
privošči višjo kakovost življenja, na ekološki način pridelano hrano, čistejši zrak (posebne
naprave za zračenje) ipd., je ne vidim zgolj (oz. včasih sploh) kot pozitivno. Giddens (2000)
opozarja, da je prostovoljno izključevanje elit nevarno, ker prinaša večjo neenakost.
Svojevrsten odgovor na vprašanje imeti ali biti pa ponuja tudi prostovoljna preprostost, ki se
je do danes izoblikovala že v koncept z vedno več privrženci, ki iščejo načine za bolj
preprosto, z materialnim neobremenjeno in celotnemu okolju prijaznejše življenje, ki tako
postane polnejše, bolj smiselno. Henry Thoreau (boem iz 19. stoletja) je ugotavljal, da
»človek je tako bogat, kolikor je stvari, ki jih ne potrebuje« (Botton, 2005, str. 288).
Preprostost ni enaka revščini (v katero si prisiljen), gre za zavestno izbiro imeti in trošiti
manj. Včasih je preprostost nekaj najbolj zahtevnega, sploh v družbi, ki te sili v spontano
trošenje na vsakem koraku, na daljši rok pa lahko prinaša veliko prednosti in več svobode.
Posameznik se sam odloči (oz. odloča iz dneva v dan), kje je njegova točka dovolj. Kaj
potrebuje za kvalitetno življenje in kaj mu je odveč. Mnenja o zadostni količini česarkoli že si
seveda ne ustvarjamo sami, odvisno je od okolice (Botton, 2005). Vseeno pa imamo neko
(precejšnjo) stopnjo odgovornosti in moči pri sprejemanju odločitev o svojem načinu
življenja. Rae Chi (2008) ugotavlja, da je (kljub temu, da postaja ob slabljenju ekonomije v
Združenih državah Amerike preprostost privlačen ali potreben način življenja) o vsakdanjem
življenju preprostnikov v glavnih medijih poročano pomanjkljivo, v nekaterih revijah o
preprostem življenju pa (ironično) opaža oglaševanje izdelkov, ki naj bi bili pri tem v pomoč
…

3.3 Tretji sektor in socialni kapital
Družba je kot trinožnik, ki ga podpirajo tržni, javni in socialni kapital. Slednji je najstarejši in
najpomembnejši, a najmanj upoštevan (Rifkin, 2007). Pridevnik socialen pomeni vpletenost
več oseb in nujnost skupinske akcije za ustvarjanje tega kapitala (Zrim Martinjak, 2006).
Socialni kapital »predstavlja socialne mreže in aktivno participacijo v socialnem okolju, ki
usposabljajo posameznika, skupine in skupnosti deliti skupne norme, vrednote, kulturo,
navade in običaje, ki spodbujajo zaupanje, vzajemno razumevanje in povezovanje, kar krepi
sodelovanje v skupinah ali med njimi z namenom doseči skupni cilj« (prav tam, str. 45).
Socialni kapital nastaja v največji meri znotraj tretjega sektorja, imenovanega tudi neprofitni
ali nevladni sektor, socialna ekonomija, civilna družba … Gre za neprofitne organizacije,
katerih glavni cilj so spremembe, ne pa dobiček (kot v podjetjih) ali nadzor (kot pri državi)
(Manzo, 2002, v Sande, 2006). Te organizacije se med seboj zelo razlikujejo po velikosti in
proračunih, predvsem pa po vsebini. Zaradi boljše prilagoditve na sodobne socialnoekonomske spremembe polnijo vrzel, ki je nastala zaradi neustreznih odzivov trga in države
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(Sande, 2006). Njihov pomen je vse večji in tudi število zaposlenih narašča hitreje kot v
profitnem sektorju (prav tam). Rifkin (2007) vidi tretji sektor kot pomembno družbeno
zatočišče in obrambno sredstvo proti brezosebnim silam trga ter proti vse šibkejšim in vse
manj kompetentnim silam vlad.
Giddens (2000) pa na podlagi opažene zmanjšane solidarnosti, visoke stopnje kriminala in
razpada zakonov in družin sklepa o zatonu civilne družbe. Neposredna povezava razpada
vsakodnevnih civiliziranih medsebojnih odnosov in kriminala je eno pomembnejših spoznanj
kriminologije – ko se ljudje umikajo iz nevarnih sosesk, postajajo te še bolj nevarne, saj se
zmanjšuje družbena kontrola, ki je v preteklosti pomagala vzdrževati odnose znotraj
skupnosti. Podobno govori o nekdaj povezanih skupnostih, ki so se spremenile v družbe
egoističnih posameznikov, ki se med seboj povezujejo vse bolj le še zaradi koristi. Vse manj
je priložnostnih interakcij, vse več naših povezovanj z drugimi pa temelji oz. izhaja iz dela.
Vse več posameznikov ni pripravljenih kaj dosti prispevati k sodelovanju z drugimi (prav
tam).
Situacija vsekakor ni črno-bela, nekatere neprofitne organizacije so si utrdile položaje, druge
se še iščejo, tretje so propadle, delež zaposlenih v njih je pri nas relativno majhen (manj kot
odstotek). Možnosti za napredek je veliko, odvisne pa so tudi od drugih okoliščin, ena
odločilnejših je pogosto financiranje. Nekatere organizacije se v veliki meri samofinancirajo,
rešitve pa je potrebno iskati tudi drugje. Rifkin (2007) predlaga premeščanje davkov, s
katerimi bi obdavčili vse nebistveno blago in storitve, financirali pa izključno zaposlovanje
najbolj ogroženih v tretjem sektorju.
Ne glede na prevladujočo tekmovalno naravnanost potreba po povezovanju in skupnem
delovanju ostaja prisotna (Zrim Martinjak, 2006). Giddens (2000) si predstavlja prenovo
civilne družbe v več korakih: nujno je sodelovanje in tudi vzajemen nadzor države in civilne
družbe, za prenovo skupnosti so potrebne lokalne pobude, ne gre brez vključevanja
prostovoljnega dela in zavarovanja območja lokalne javnosti, veliko težo pa ima tudi
preprečevanje kriminala na lokalni ravni in demokratizacija družin.
Vendar pa »paradigma tretjega sektorja predstavlja resno grožnjo potrošniško usmerjeni viziji
še vedno prevladujočega tržnega gospodarstva, saj deluje v prid interesov celotne človeške in
biološke skupnosti, ne pa za svoje lastne ozke materialne interese« (Rifkin, 2007, str. 375). V
primeru, da bi imeli zajamčeno delo (za minimalno plačo) za vse brezposelne znotraj tretjega
sektorja, bi se lahko bistveno zmanjšala rezervna armada delovne sile … In za neprivlačno
delo (v težkih pogojih) bi bilo treba ponuditi kaj več kot minimalno plačo.
Vprašanje je, če bo tretji sektor dovolj hitro rasel glede na naraščajoče zahteve razdedinjene
delovne sile, toda ob krčenju dela na formalnem trgu vidi Rifkin (2007, str. 422) socialno
ekonomijo kot »zadnje najboljše upanje civilizacije v tranziciji za ponovno vzpostavitev
alternativnega institucionalnega okvira«. Tretji sektor še zdaleč ne rešuje le materialnega
pomanjkanja, gre tudi za socialne odnose, udeležbo v socialnem življenju ter možnost
sprejemanja osebnih odločitev (Zrim Martinjak, 2006). Je prostor, kjer ljudje oblikujejo smisel
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za intimnost in zaupanje, skupen smoter in kolektivno identiteto, nasprotje (preostalemu)
svetu, ki ga vse bolj določajo strogo komercialni pojmi (Rifkin, 2007).
Socialni kapital zvišuje vrednost našega življenja tudi z vplivom na psihološke (spopadanje s
travmami) in biološke (učinkovitejše premagovanje bolezni) procese, občutek pripadnosti in
konkretne izkušnje pa prinašajo že omenjeno nižjo stopnja kriminala in višjo raven zdravja,
pa tudi višjo izobrazbeno strukturo in boljšo ekonomsko rast (Zrim Martinjak, 2006). Za
socialno pedagogiko »predstavlja nove možnosti razumevanja položajev posameznika in
družbenih kontekstov, nove resurse pri razvijanju stroke kot take in njenem umeščanju med
druge znanosti ter nova področja dela in priložnost za oblikovanje novih strategij
neposrednega socialnopedagoškega dela« (prav tam, str. 38). Seveda pa ni čudežno zdravilo
za vse bolezni, je (le) možnost in priložnost …

3.4 Alternative
Kadar potrebujemo novo stvar in
ko je ne potrebujemo več, imamo
ponavadi veliko možnosti izbire,
ki pa se jih je pogosto ne
zavedamo. Ko smo v časovni
stiski, naše odločitve navadno
niso prav zelo premišljene in
pograbimo prvi, najcenejši ali
najlepši izdelek v najbližji trgovini;
ko postane odvečen, pa ga
preprosto odvržemo ali spravimo na
pametno mesto in izbrišemo iz
glave. Slika prikazuje različne Slika 11: Potrošnikove opcije za odstranitev izdelka (Solomon,
možnosti, ki jih imamo za Bamossy in Askegaard, 1999, v Možina, Zupančič in
Postružnik, 2010, str. 350).
odstranitev izdelkov, hkrati pa se
jih seveda lahko poslužujemo tudi v obratni smeri, kadar potrebujemo nov izdelek.
Skrb za okolje ter zahteve po kakovosti in nižjih stroških so poskrbele, da trg rabljenih
izdelkov pridobiva na pomenu, četudi so ga tradicionalni prodajalci dolgo zanemarjali
(Možina, Zupančič in Postružnik, 2010). Kupci ne gledajo več le na možnost recikliranja
izdelka, ampak na celoten proizvodni proces in tako vplivajo na trženjske strategije. Iz
preteklega zelenega potrošnika se je izoblikoval politični (ali etični) potrošnik, ki uporablja svoj
vzorec nakupnega obnašanja kot podporo podjetjem s podobnimi vrednotami, kot jih ima
sam (spoštovanje človekovih pravic, zaščita živali, prijaznost do okolja …) (prav tam).
Celosten pregled vseh obstoječih alternativ bi bil prezahteven in preobsežen, področje se
stalno spreminja, razvija, dopolnjuje. Zato so v nadaljevanju le naštete oz. na kratko opisane
nekatere ideje. Vsekakor pa je tudi pri posluževanju alternativ dobrodošla uporaba zdrave
pameti. Tradicionalnemu bolšjemu trgu, malim oglasom v časopisih, izmenjavam med
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bližnjimi ter redkim trgovinam z rabljenimi oblačili so se pridružili v zadnjih letih še nekateri
drugi načini posredovanja rabljenih izdelkov: spletna oblika malih oglasov, preko katerih
poteka prodaja, izmenjava ali podarjanje izdelkov, tematske izmenjave (igrač, oblačil … pa
tudi znanj in spretnosti), ki jih organizirajo različna društva ali posamezniki, garažne
razprodaje, posredovalnice rabljenih predmetov, interesno povezovanje posameznikov preko
družbenih omrežij, dobili smo tudi pravično trgovino.
Tudi na področju kupovanja hrane imamo veliko izbire, lahko jo dobimo neposredno na
(bližnjih) kmetijah, lokalno ekološko pridelano hrano lahko naročimo tudi na dom, seveda pa
je lahko vsaj kakšen delček pridelujemo sami (tudi na okenski polici kaj zraste). V tujini že
obstaja par trgovin brez embalaže za enkratno uporabo, kjer jo kupci prinesejo od doma
(pred polnjenjem jo stehtajo) oz. vzamejo tam trajno ali organsko razgradljivo (Uršič, 2013).
Pravzaprav sploh ne gre za novost, tak sistem je deloval z izjemo zadnjih nekaj desetletij že
od nekdaj. Danes se zaradi hitrega tempa življenja morda zdi to nepotrebno zapletanje, a
manjše količine odpadkov so dolgoročno prednost za vse. Taka trgovina pa ima lahko še
druge prednosti: če se odloči za lokalno pridelano hrano (ali druge izdelke), je priložnost za
lokalne pridelovalce hrane, da se povežejo in skupaj nastopijo na trgu, ponuja lahko ekološko
pridelano hrano, posluje po načelih pravične trgovine … Konkretna ovira v Sloveniji so
higienski standardi, ki ne dovoljujejo kupcem prinašanja lastne embalaže, vendar: nič ni
nemogoče, tudi zakonodaja se stalno spreminja. Možna je tudi širitev prodaje na druge (ne
živilske izdelke), kjer bi prišlo bolj do izraza tudi uveljavljanje (po možnosti doživljenjske)
garancije oz. možnost popravila, take trgovine pa lahko postanejo tudi nekakšni okoljski
centri, ki nudijo različne možnosti za izobraževanje, okrogle mize, različne izmenjave in
druženje podobno mislečih.
Za naša življenja je velikega pomena tudi mobilnost: biti pravi hip na pravem mestu in že
naslednji hip nekje povsem drugje. A tudi lasten avto tega na zagotavlja vedno, prometni
zastoji in težave s parkiranjem nas sploh v mestih hitro spravijo v obup, včasih pa tudi k
razmisleku in spremembi potovalnih navad. K temu pripomorejo tudi visoki stroški
vzdrževanja in uporabe avta. Poleg lastnih nog, rolerjev, koles ipd. pripomočkov imamo na
voljo javni promet (katerega kvaliteta in kvantiteta je večinoma premo sorazmerna z uporabo
– torej stagnira oz. upada), v nekaterih krajih pa se uveljavlja tudi sistem izposoje koles. Za
premagovanje razdalj med kraji pa danes večina alternativcev daje prednost pred štopanjem
dogovarjanju za skupen prevoz preko spletnih aplikacij. Taka vožnja je navadno občutno
hitrejša od javnega prevoza in tudi precej cenejša od prevoza ene same osebe v svojem avtu.
Lahko gre za enkraten ali reden (daljše obdobje trajajoč) skupni prevoz, osebe se lahko tudi
izmenjavajo kot vozniki. Primer iz tujine, ki v Sloveniji še ni zaživel, pa je t.i. souporaba vozil
oz. vzajemni avto (s tujko carsharing) – gre za nekaj med osebnim avtom in javnim
prevozom, zelo podoben je sistemu izposoje koles. Primeren je predvsem za posameznike, ki
potrebujejo avto le občasno. Za uporabo je potrebna registracija, možna je tudi predhodna
rezervacija uporabe (s pomočjo spletne aplikacije). Posameznik, ki se odreče lastništvu in se
odloči za souporabo, se tako znebi odvisnosti od avta, kar nekaj prihrani in se več giba, saj
pred vsako vožnjo pomisli, če je res nujna, širše območje pa tako pridobi predvsem na
kakovosti zraka, boljši izrabi površin in večji varnosti.
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Obstaja še kup spodbud, ki dajejo misliti: različne delavnice in izobraževanja (sonaravno
vrtnarjenje, šivanje, popravljanje, izdelava domače kozmetike in čistil, predelava odpadkov,
okolju prijaznejša gradnja itd.), debate, okrogle mize, ustvarjanje peticij in pozivov
odločevalcem, stare vasi ponekod oživljajo in spreminjajo v eko vasi, pojavljajo se takšne in
drugačne akcije, ki pričajo, da obstaja veliko ljudi, ki jim ni vseeno, so pripravljeni sodelovati
in kaj prispevati širši skupnosti. Tudi vzgojno področje je široko. Ne gre le za učenje osnov
naravoslovja in uporabo spletnih kvizov o pravilnem ločevanju odpadkov. Bistvene so
izkušnje – kot pravi ustanovitelj skavtstva Baden-Powell: »Samo na taboru se more skavt
resnično in pravilno naučiti spoznavati naravo, saj je z njo v stiku vsak trenutek dneva in
noči.« Poleg skavtov in tabornikov nudijo izkušnje v naravi tudi planinska in nekatera športna
društva, s področja socialne pedagogike pa lahko omenimo doživljajsko pedagogiko (glej
podpoglavje 3.5).
Daleč najbolj razširjen pa je pri nas program Ekošole, ki spada v največjo mednarodno
mrežo, ki načela trajnostnega razvoja prenaša v vsakdan. V projektno usmerjen program, ki
spodbuja in omogoča čustveno doživljanje narave, je letno vključenih preko 130.000 otrok in
mladih (posredno pa tudi njihove družine in širša skupnost). Ustanove tako lažje
prepoznavajo in rešujejo okoljske probleme, se povezujejo z drugimi organizacijami, se
izobražujejo tudi širše o družbenih temah, pridobivajo organizacijske izkušnje, za uspešno
sodelovanje pa so nagrajene tudi z znakom zelena zastava (Dolinšek, 2012). Zanimivo pa je,
da se med partnerji in podporniki programa najdejo tudi podjetja, ki pri poslovanju ne
upoštevajo prav dosti načel trajnostnega razvoja …

3.5 Socialna pedagogika kot pobudnica sprememb
Socialni pedagogi lahko zavzamejo tradicionalno vlogo pomoči revnim in izključenim, lahko
se usmerijo na za druge službe neobvladljive probleme, igrajo vlogo slabe vesti družbe z
opozarjanjem na nepravične življenjske pogoje ali pa kombinirajo naštete možnosti (Müller,
2006). Prevladujoča despecializacija ne prinaša varnosti, a delo socialnega pedagoga je že v
osnovi obvladovanje negotovosti – brez jasnih navodil, ki bi zagotavljala uspeh. Nujno je
razumevanje celote, ki omogoča odprtost za sodelovanje z drugimi strokovnjaki in tako bolj
učinkovito reševanje težav. Vendar pa so, da bi bili sprejeti kot resni strokovnjaki, kljub
celostnemu gledanju socialni pedagogi prisiljeni v omejevanje svojih pričakovanj (prav tam).
Delo socialnega pedagoga vključuje izgubo meja, saj se ne more oddaljiti od ljudi, češ da se ga
nekaj ne tiče, obenem pa se mora resno zavedati omejitev svojega dela, kot sta npr.
uporabnikova pripravljenost za spreminjanje lastne situacije in pripravljenost drugih
strokovnjakov za sodelovanje (prav tam).
Za širše delovanje ni dovolj samo proučevanje družbe, nujna sta kritičen razmislek in sprotna
refleksija razmer. Deluje družba za dobro posameznika ali je situacija obrnjena in nudi vedno
manj zadovoljstva večini vpletenih? V kolikšni meri je posameznik svoboden in v kolikšni
pod vplivom družbe in medijev? Preko strokovnih razprav lahko prevzame socialna
pedagogika tudi vlogo spreminjanja družbene zavesti. Nekako bolj realno pa je pričakovati
vidne spremembe na nižjih in konkretnejših ravneh. V sodelovanju z laiki nastajajo in
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pridobivajo na novih razsežnostih skupine za samopomoč in skupnostni projekti (ZorcMaver, 1997). Možnosti socialne pedagogike so namreč v učenju o/v odnosih, kar prispeva k
socialnemu razvoju posameznika, dvigovanju njegove zaloge socialnega kapitala in tudi k
večji socialni vključenosti (Zrim Martinjak, 2006). Socialna pedagogika pokriva veliko
področij, kjer so sedanji institucionalni odzivi premalo fleksibilni ali pa zajamejo le del
potreb, in tu je prostor za inovativne socialnopedagoške projekte kot dopolnilo javnim
ustanovam oz. popolnoma nov prostor (in načini dela) za nove ciljne skupine (in njihove
stiske) (Sande, 2006).
Ker žal starši niso vedno tisti, ki bi znali pri otroku spodbujati kritičnost in občutek
odgovornosti za posledice svojih dejanj in odločitev, saj tega še pri sebi pogosto ne znajo, je
lahko ta t.i. potrošniška vzgoja tema izobraževanj tako za otroke kot za starše in tudi širšo
javnost. Prav v dogodkih, kjer se lahko preizkusiš v čem novem, vidim poseben smisel, saj se
mi zdi, da lahko hitro nekje obstanemo in pasivno opazujemo svet okoli nas, kadar pa sami
kaj poskusimo, pa pogosto ugotovimo, da zmoremo veliko (več). Žorž (2010) opisuje, kako
so nekateri otroci prepričani, da bi brez centralne kurjave, avta ali instant napitkov kar umrli.
Pobuda in pomoč pri vzpostavljanju ter spodbujanje uporabe raznih sistemov in skupnostnih
storitev (tudi s pomočjo socialnega marketinga), organiziranje strokovnih razprav,
poglobljeno raziskovanje in na njegovi podlagi podajanje predlogov smernic za vzgojo (učni
načrti idr.) so le nekatere možne socialnopedagoške naloge, ki imajo lahko večji vpliv na
družbo. Milat in Kovačević (2012) vidita pedagoško področje bolj bistveno od
zakonodajnega in sta prepričana, da bi bila ekološka kompetenca kot dodatna evropska
ključna kompetenca s svojim vplivom na vedenje v družbi pomembnejši ukrep od
zakonskega.
Spremembe so seveda možne tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor. Vsak vzgojitelj
lahko že samo s svojim osebnim zgledom in samozavestjo spodbuja pri uporabnikih kritičen
in zdrav odnos do družbenega dogajanja, jih opolnomoči, da se zavejo, da štejejo, in da stojijo
za svojimi (premišljenimi) odločitvami. V šoli sta v podporo in pomoč program Ekošole
in/ali okoljska vzgoja, širše pojmovana kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki se
pojavlja kot medpredmetno področje (Fošnarič, Rizman Herga in Meško, 2012). Kljub
relativno širokemu dometu (pouk nekaterih predmetov, izbirni predmet, dnevi dejavnosti,
interesne in obšolske dejavnosti, projektno delo, delo z nadarjenimi učenci …) pa je
uspešnost izvajanja integracije okoljske vzgoje v učne načrte negotova, skrb vzbujajoči sta
predvsem neusklajenost izvajanja in majhna vključenost učencev. Predvsem projektno delo,
ki presega klasični pouk in tako kaže nove povezave (prav tam), je lahko prisotno tudi v
drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Vsekakor je vedno potrebno iskati ravnovesje med realnostjo in vzgojnimi ideali in tudi na
področju potrošništva ni nič drugače. Vzgojiteljeva naloga je, da posameznika usmerja na
poti v čim bolj samostojno in polno življenje znotraj družbe, ena od rešitev, da bi se
učinkovito znašel v tej pluralni družbi, pa je kritično mišljenje (Rupnik Vec, 2011). Tu ne gre
le za razum, pač pa tudi za empatijo in pripravljenost na raziskovanje dogodkov z različnih
perspektiv in posledično tudi na spreminjanje lastne (prav tam). Pristopov za poučevanje
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kritičnega mišljenja (kar je svojevrsten paradoks) je več, v grobem se ločijo v tem, ali gre za
poseben predmet, znotraj katerega je kritično mišljenje predstavljeno v teoriji in praksi, ali pa
gre za poučevanje kritičnega mišljenja znotraj znanstvenih disciplin oz. znotraj šolskih
predmetov. Če dodamo kritičnemu mišljenju že omenjeno globalno učenje (glej podpoglavje
3.2), smo še bližje vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.
Kot socialni pedagogi pa seveda ne moremo pozabiti na celostnost človeka in vidik
doživljanja, ki je posebno poudarjen v metodi doživljajske pedagogike. Sobivanje z naravo
ponuja možnost vzpostavljanja zdravega odnosa z njo, omogoča pa tudi soočenje s samim
seboj in premislek o smislu našega bivanja. Tudi naravoslovec in velik ljubitelj narave Joseph
Cornell (1998) vidi, da je doživljajski pristop k vzgoji odnosa do okolja najboljši. Preden
zbudimo zanimanje, se mu zdi preveliko poudarjanje dejstev bolj škodljivo kot koristno. Če
se namreč »naučimo ljubiti naravo in zanjo skrbeti na enem prostoru, bomo vzljubili vso
naravo« (prav tam, str. 8).
Vendar pa je, kot poudarja Zupančič (2012), tudi pedagogovo osebno stališče ob vsej
kompleksnosti področja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj velikega pomena. Le v
primeru, da se pedagog zaveda pomembnosti okoljske tematike, je ta lahko kakovostno vpeta
v vzgojni postopek. V raziskavi, ki jo je izvedel med študenti tretjega letnika predšolske
vzgoje (Univerza v Mariboru, šolsko leto 2010/2011 in 2011/2012), se je kot predzadnje po
pomembnosti med tridesetimi problemi sodobnega časa (kot so npr. pomanjkanje pitne
vode, rakava obolenja, nasilje med mladimi, izumiranje živalskih vrst, terorizem, recesija,
genetsko spreminjanje organizmov itd.) na devetindvajseto mesto uvrstilo pretirano
potrošništvo. Zupančič (prav tam) zaključuje, da se očitno nekaterih povezav med
uničevanjem okolja in sodobnimi razvadami, kot sta potrošništvo in materializem, ne
zavedamo. Nemalokrat je gotovo potrebno opozoriti (tudi) na dejstva, tako pri delu s
posameznikom ali skupino kot tudi pri podajanju uradnega mnenja stroke.

~ 49 ~

Kos, Marjeta (2014). Stiske in priložnosti v dobi potrošništva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

III EMPIRIČNI DEL
Okoli nas se pojavlja vedno več alternativ, ki kažejo, da nimamo vsi enake lestvice vrednot in
da so spremembe možne. Upanje je utemeljeno. Vsaka drugačna praksa se začne s
posameznikom, zato sem se odločila v raziskavo zajeti posameznike, ki se izogibajo tipični
potrošniški miselnosti in otopelosti ter skušajo živeti drugače kot večina, bolj preprosto, po
mojem mnenju bolj pristno in polno. Raziskovala sem njihov način življenja, uporabo
alternativ in soočanje s težavami, ki se ob tem pojavljajo.

4 Raziskovalni problem
Sodobna družba se stalno spreminja. Kljub vsemu napredku ali pa morda ravno zaradi njega,
je v njej vedno več neenakosti, za gospodarsko razvitejši del sveta pa se zdi, da je vedno bolj
potrošniško naravnan in da v njem vlada miselnost, da posedovanje imetja in s tem povezan
ugled nista le pot k sreči, temveč celo njeno zagotovilo, torej cilj. Družbeni odnosi, ki jih
narekujeta potrošništvo in kapitalizem, povzročajo različne stiske na ravni posameznika,
skupnosti in širše družbe, pravzaprav celega planeta. Zdi se, da je zaskrbljen pogled mnogih
strokovnjakov na prihodnost upravičen. Nekateri od njih vidijo rešitev predvsem v
spremembi posameznika, njegove narave, značaja, drugim pa se zdijo nujnejše spremembe
družbene ureditve, prenova sistema. Do trajne spremembe bo seveda prišlo najbolj gotovo in
najhitreje, ko bosta izpolnjena oba pogoja. Potrošništvo temelji na nekritičnih ljudeh, vsaka
sprememba pa se začne s posamezniki, ki jim je mar, ki razmišljajo s svojo glavo in si upajo
biti drugačni od množice. Tako se počasi, a vztrajno porajajo alternative, ki poskušajo
poiskati in izoblikovati nekakšne odgovore na trenutno stanje.
Z raziskavo želim ugotoviti, katerih praks se izbrani posamezniki, ki živijo manj potrošniško
naravnano, poslužujejo pri soočanju s potrošništvom, kako jih živijo in utemeljujejo ter s
kakšnimi stiskami se srečujejo, ko jih poskušajo udejanjati.

5 Raziskovalna vprašanja
RV 1: Čemu pripisujejo izbrani sogovorniki svoj način življenja? Za kakšne odločitve oz.
procese spreminjanja gre?
RV 2: Katere konkretne prakse oblikujejo in kako jim te pomagajo pri soočanju z družbeno
resničnostjo?
RV 3: Kako utemeljujejo svoje vedenje (bližnji in daljni) okolici?
RV 4: Kako vidijo svoj vpliv na okolico in kje vidijo možnosti za spremembe?

~ 50 ~

Kos, Marjeta (2014). Stiske in priložnosti v dobi potrošništva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

6 Raziskovalna metodologija
Uporabila sem kvalitativno metodo pedagoškega raziskovanja, kjer je poudarek na
proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga posameznik
pripisuje posameznim dogodkom (Vogrinc, 2008). Pri tem niso zanemarjeni niti subjektivni
pogledi raziskovalca na proučevano situacijo. Kvalitativni raziskovalci morajo za temeljito
preučevanje proučevane situacije prevzeti vlogo proučevanih oseb, kar lahko najbolje storijo
s pomočjo medosebne interakcije (Lofland in Lofland, 1995, prav tam). Pri kvalitativni
raziskavi raziskovalec torej tvori del konteksta in ne more biti popolnoma objektiven (Mesec,
1998). Tega, da so moje ugotovitve le moja »kolikor mogoče utemeljena in podrobno opisana
predstava o tem, kakšna je stvar« (prav tam, str. 43) in vpliva svojih pričakovanj na potek
raziskave in obdelavo ter interpretacijo rezultatov, sem se skušala stalno zavedati.

6.1 Opis vzorca – predstavitev sogovornikov
V vzorec sem vključila štiri osebe, ki imajo po mojem mnenju drugačen in bolj kritičen odnos
do potrošništva, kot prevladuje v širši družbi. Upoštevala sem njihov način življenja in ne le
spretnost govorjenja, saj drži, kot pravi Fromm (2013, str. 215): »Samo spoznanje brez dejanj je
premalo.« Pomemben kriterij pri izbiri sogovornikov je bilo tudi njihovo veselje do govorjenja
o tej temi. Poudarila sem, da me zanima predvsem vpogled v osebne izkušnje in njihov
odnos do tematike in da teoretično znanje o temi za naš pogovor ni bistveno. Natančnejših
kriterijev za intervjuvance nisem določila, saj se mi, glede na to, da ni šlo za primerjavo ali
iskanje posplošljivosti na celotno populacijo, pač pa za nabor različnih konkretnih praks in
raziskovanje s tem povezanega ozadja, to ni zdelo potrebno.
Izbrane osebe se prej niso poznale med seboj. Poiskala sem jih med prijatelji in znanci oz.
njihovimi prijatelji. Pomemben dejavnik je bila seveda tudi časovna razpoložljivost. Število
štiri se sicer sliši precej skromno, vendar se je izkazalo kot primerno, saj posameznik ni bil
pretirano izpostavljen, hkrati pa so se prepletale štiri zanimive življenjske zgodbe, ne le
množica nekih idej.
Mirjam pove, da prihaja iz okolice Ljubljane, živi v starejši hiši in ima majhno kmetijo. Ima
moža in tri otroke, po prvem porodu pa je ostala doma. Stara je nekaj čez 30 let.
Frederic Raphael se je rodil na zahodu Francije. V Slovenijo je prišel kot prostovoljec pred 10
leti, ostal pa zaradi družine, ki jo je ustanovil tukaj. Tudi on ima tri majhne otroke. Pred
dobrim letom so se preselili v brunarico v hribovsko vas v bližini Ljubljane. Ukvarja se z
različnimi stvarmi, star pa je okoli 35 let.
Luka je iz hribovitega sveta osrednje Slovenije, po izobrazbi teolog, zadnji dve leti živi na
kmetiji. V skavtstvu je dobil osnovo za življenje iz narave in zdaj to poskuša živeti tudi s
svojo družino. Star je 27 let.
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Aleš je star 51 let, predstavi se kot mož, oče, dedek, skavt, podjetnik, bloger. Ima štiri otroke,
živi v Ljubljani v večstanovanjski hiši z vrtom. V malem 'podjetjecu' je zaposlen sam, po
izobrazbi pa je magister farmacije.

6.2 Opis instrumenta
Za izvedbo raziskovalnega dela sem izbrala nestandarizirani fokusni intervju. Intervjuji so
posebne oblike pogovora, le da gre pri njih za navadno vnaprej določen namen oz. cilj
(Razpotnik, 2006b). Pri fokusni skupini, ki je ena od vrst skupinskih intervjujev, gre za
pogovor skupine ljudi, ki je osredotočen na vnaprej znano temo in poteka po določenem
načrtu (Klemenčič in Hlebec, 2007). V nadaljevanju uporabljam pogosteje izraz pogovor, saj
se mi zdi glede na naravo izvedene raziskave primernejši. Odločila sem se za homogeno
skupino (podobno mislečih) posameznikov, v kateri je vzdušje lahko bolj sproščeno in
družabno (Engel in Schutt, 2005, v Vogrinc, 2008). Med člani fokusne skupine (vključno z
raziskovalcem) se navadno vzpostavijo zelo enakopravni odnosi (Vogrinc, 2008) in tako je
bilo tudi pri nas.
Med prednosti fokusnega intervjuja spadajo prožnost – lahko se uporablja kot samostojna
tehnika zbiranja podatkov ali dopolnjuje z drugimi, lahko gre za enkratno ali večkratno
srečanje ene ali več skupin, število udeležencev se lahko giblje od skromnih dva do kar
dvanajst itd. (Wilkinson, 2004, v Vogrinc, 2008). Različni raziskovalci (Fraenkel in Wallen,
2006; Barbour in Schostak, 2005; Wilkinson, 2004; v Vogrinc, 2008) pa naštevajo še druge
prednosti v primerjavi z navadnim intervjujem: v razmeroma kratkem času pridobimo
podatke od več ljudi, zaradi sinergičnih učinkov (lahko pa tudi nasprotovanja) dobimo
celovitejšo zgodbo, primeren je tudi za obravnavo občutljivejših tem (posebno če so si
udeleženci podobni) idr.

6.3 Postopek zbiranja podatkov
Ko sem se pripravljala na izvedbo, sem si zapisala področja, ki me zanimajo, in izoblikovala
okviren seznam tem za pogovor, prek katerih sem pričakovala odgovore na zastavljena
raziskovalna vprašanja. Za primer, da pogovor ne bi gladko tekel, sem si naredila še izčrpen
seznam možnih vprašanj (ki pa v praksi ni bil potreben).
Sogovornikom sem osvežila namen srečanja in predstavila potek. Povedala sem, katere teme
sem si okvirno zamislila, in skupaj smo se odločili, da bi začeli tako, da se vsak predstavi in
pove nekaj o tem, kje in kako živi, nato pa nadaljujemo v smeri, ki se bo sproti odprla.
Uvodni del pogovora je torej potekal o njihovih bivališčih in okolici, hitro je naneslo tudi na
kmetovanje in odnos do zemlje ter hrane. Vmes je tekla beseda o oblačilih, v zadnjem delu
pa smo se malo bolj posvetili sredstvom za osebno nego in pranje. Tekom pogovora o
konkretnih praksah je besedo večkrat naneslo tudi na vzgojo in različne spremembe.
Skušala sem postavljati čim bolj odprta vprašanja in puščati prostor za govorjenje
intervjuvancem. Večinoma sem le uravnavala prehode med temami, sogovorniki so se med
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seboj velikokrat dopolnjevali, v nekaj primerih pa so si tudi nasprotovali. Pogovor je tekel
tako, da je vsak povedal toliko, kot je želel, pri tisti temi, kjer je imel kaj povedati.
Pogovor je bil izveden 28. avgusta 2013 dopoldne v skavtskih prostorih na Poljanah v
Ljubljani, lokacija je vsem udeležencem ustrezala, prostori pa so zagotavljali dovolj
zasebnosti in udobja. Trajal je malenkost manj kot dve uri, zadnjih 15 minut pa je bilo bolj
sproščenih, namenjenih tudi izmenjavi kontaktov ipd. Snemala sem s snemalnikom na
mobilnem aparatu in diktafonom. Na sredini pogovora je šla Mirjam previt svojega
najmlajšega otroka, ki nam je delal družbo, ostali pa smo kar nadaljevali. Drugih motenj
(razen občasnega joka) ni bilo. Pogovor je potekal sproščeno, kar pripisujem predvsem
udeležencem, ki so bili zgovorni in odprti, gotovo pa je k temu prispevalo tudi to, da sem se
z njimi vsaj kdaj (čeprav le bežno) že srečala.

6.4 Postopek obdelave podatkov
V obdelavo sem vzela dobeseden prepis pogovora, ki omogoča bolj natančno analizo
(Vogrinc, 2008). Pri pretipkavanju sem se večkrat zavedla, kako hitro pride lahko do
nesporazumov in napačnih interpretacij. Trudila sem se biti zelo natančna, označevala sem
tudi premore, smeh in ostale prekinitve, od neverbalne govorice pa mi je ostalo v spominu le
lastno nakazovanje z rokami, kdo naj nadaljuje z govorjenjem, v kar pa se nisem poglabljala.
Pri Fredericu Raphaelu (njegov materni jezik je francoščina) sem v veliki meri pustila njegov
načina izražanja, parafrazirala pa sem tiste dele, ki so se mi brez predeleve zdeli moteči za
analizo.
Pri procesu kodiranja sem uporabljala večinoma induktivni pristop, saj sem tekom branja
zapisa označevala pomembne teme. Najprej sem torej uporabila odprto kodiranje, ki je
postopek oblikovanja pojmov oz. kod iz enot besedila, dobljenih v postopku razčlenitve
besedila (Mesec, 1998). Rezultat odprtega kodiranja je seznam velikega števila neurejenih in
nepovezanih kod (prav tam). Pri kodah prvega reda sem dala za večjo preglednost in lažje
iskanje povezav pred vsako začetnico imena osebe, na katero se koda nanaša. Sorodnim
kodam prvega reda sem dodelila isto kodo drugega reda, na podlagi njih pa sem nato
izoblikovala kategorije (glej Prilogo 1). Odločila sem se, da vsako kodo prvega reda določim
le eni kodi drugega reda in prav tako vsako kodo drugega reda le eni kategoriji, čeprav bi
lahko nekatere večim. Zaradi večje preglednosti sem se odločila tudi za manjše število širših
kategorij in sicer:
1. Bivanje – odnos do bivališča in prostora,
2. Zemlja – stik z zemljo in kmetovanje,
3. Antipotrošništvo – človekova notranjost, vzgoja in vrednote,
4. Stvari – odnos do materialnih 'dobrin',
5. Spremembe – lastna spoznanja, spremembe časa in spremembe pri drugih,
6. Okolica – stiki in drugi vidiki,
7. Hrana – odnos do hrane in pijače,
8. Nega – zdravje in skrb za osebno nego.
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Preden sem se lotila analize po kategorijah, sem naredila pregledne tabele kategorij, v katere
sem razporedila kode drugega reda in njim pripadajoče kode prvega reda, dodala pa sem tudi
zanimivejše citate (glej Prilogo 2). Sledila je interpretacija po raziskovalnih vprašanjih. Že
tekom celotnega procesa kodiranja sem si pisala opombe in iztočnice, ki so mi bile v pomoč
pri interpretaciji. Pri analizi sem bila precej natančna, pri interpretaciji pa sem poskusila zajeti
in jedrnato predstaviti glavne misli in koncepte. Konkretne recepte (npr. za doma izdelan
detergent za pranje perila) lahko vsak zainteresiran bralec poišče sam (in jih seveda kritično
presodi).

7 Analiza pogovora
Rezultate kodiranja predstavljam kot analizo po kategorijah.

7.1 Bivanje – odnos do bivališča in prostora
Vsi moji sogovorniki živijo v hišah, en v mestu, ostali trije v vaškem okolju. Prednost dajejo
ohranjanju že obstoječega in sobivanju: »Menim, da morajo biti hiše polne, da zavzamemo pač, kot se
le da malo prostora.« »Smo pač ločeni, ampak pod isto streho.« Oba, ki sta se v zadnjih letih lotila
gradnje prizidka, sta uporabila način suhe gradnje (ilovica in slama). Luka, ki se je preselil na
kmetijo z veliko zemlje, poudari: »Živeti v prostoru je čisto drugače zdej kot prej.« Frederic Raphael
se je v otroštvu pogosto selil (v Franciji večgeneracijske družinske hiše niso tako pogoste),
veliko je potoval po svetu in preizkušal različne načine bivanja, všeč mu je nomadski način
življenja. Pravi pa, da se je družini potrebno prilagoditi, tako se je z novo družino v Sloveniji
nazadnje ustalil v brunarici na robu vasi. Pri izbiri lokacije so upoštevali povezave z ženino
službo, bistveno je bilo pa tudi: »… da nimamo teh velikih plakatov, reklam […] To te razbije.«
Njihovo domovanje je preprosto: »Eno leto smo živeli brez kopalnice, saj je to pravzaprav vikend.«
On se je tuširal zunaj, otroci pa v 'lavorju'. Zdaj delajo klasično kopalnico – predvsem zaradi
otrok, pa tudi ker: »Nismo mi rojeni v Indiji ali pa Afriki, ampak imamo možnost za drug standard,
imamo zaenkrat bogastvo vode v Sloveniji.« Poleg je gozd: »Imamo srnjad, to so naše domače živali.«
Mirjam o otroštvu v hiši v Ljubljani pove: »Stvari so bile dost nedorečene […] smo se počutili otroci
utesnjene.« Rada je hodila na počitnice na kmetijo v Matkov kot, všeč ji je bilo: »Odprto, veliko
prostora, kmetija, živali.« Sedaj živi sama podobno, s starejšo hišo, ki jo imajo v najemu, pa je
(bilo) veliko dela, z možem sta npr. morala urediti lastno cisterno za zbiranje deževnice.

7.2 Zemlja – stik z zemljo in kmetovanje
Vsi imajo vsaj vrtiček, Mirjam in Luka pa tudi živino. Darove zemlje vsi zelo cenijo, znanje
kmetovanja je dragoceno in odgovornost, gre za širok spekter »od zgodovinskega do – bi rekli
danes – permakulturnega pogleda«, tako so tudi njihovi pogledi nekoliko različni. Aleš se je pred
nekaj leti odločil za projekt preživeti z enim evrom za (kupljeno) hrano na dan in spremenil
odnos do doma pridelane hrane: »Sem takoj naslednje leto vzel kramp, lopato, karjolo in povečal vrt
na 100 kvadratnih metrov – tist, kar sem imel že na razpolago, pa nisem v glavi imel ideje, da je to kaj
vredno.« Prej je večino zemlje okoli hiše kosil: »Tisto kosilnico […] goniš, travo mečeš na en kup […]
~ 54 ~

Kos, Marjeta (2014). Stiske in priložnosti v dobi potrošništva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

celo kanto so nam naštimal, da […] energijo spravljamo.« Leto po projektu se je dogovoril za še eno
njivo, zdaj te površine obdeluje pretežno sam, medtem ko je prejšnja leta skrb prepuščal ženi.
Frederic Raphael pa meni: »Vrtiček, v redu, ne, ne bom pa zdaj obdeloval 20 hektarjev zelenjave.« Z
družino so namreč pred selitvijo razmišljali o kmetovanju, v zadnjem letu pa je imel
priložnost izkusiti pravo kmečko delo na vaški kmetiji, ki se ukvarja s pridelavo kozjega sira:
»Tam sem delal skoraj štiri mesece, sem bil po 10 ur v štali in skrbel za te koze.« Vesel je bil, da je
lahko vse to preizkusil, doživel, delal na zraku, se gibal: »Fajn videt, kaj to pomeni danes biti kmet,
pa poskusit obdelovat zemljo.« Izkušnja je bila poučna, ugotovil pa je, da sam ni za kmetovanje,
saj proizvodnja mlečnih izdelkov vključuje tudi klanje živali, ki ga ne zmore (več). Živinorejo
(četudi ne z namenom pridelave mesa) vidi kot izkoriščanje živali. Drugače je pri Mirjam, ki
ima poleg vrta in njive na Barju, kjer je zemlja dobra za obdelovanje, počasi rastočo čredo
koz in ovc, ki se je začela z darilom prijateljev: »S tisto kozo se je najina kmetija začela. […] Paseva
na Sv. Ani nad Barjem in ta hrib ščitiva pred tem, da bi se zaraščal.« Pri prilagajanju razmeram se
zgledujeta po Mongolih, nomadstvu. Koze in ovce so njun hobi, delo z njimi poskušata
narediti čim bolj racionalno, npr. kar se tiče hranjenja (na prostem, da se izogneta odvažanju
gnoja) in postavljanja ograd oz. električnih mrež. Možu je bilo zelo težko zaklati prvega
kozlička (več o tem v podpoglavju 7.7). Pri Luku imajo poleg krav in bika, ki so v hlevu, tudi
koze, ki pa se pasejo zunaj, kar je prednost za živali: »Ko so koze šle prvič ven, tko smo se res – pa
to je čist tist smeh, ne, tist res smeh veselja, ko se je ta najstarejšmu kozlu čist scufalo, ko je končno bil zunaj
in je skakal.« Koze odlično tudi počistijo okolico (včasih še malo preveč). Mirjam pove, da se
tudi ovce rade zaženejo v podrto grmovje. Aleš opaža, da se nekaterim zdi obdelovanje
zemlje naporno: »Pravijo: kolk je to dela, kolk je težko, kolk je hudo, kolk, kolk se umažeš, kolk si
zašvican.« Sam pa meni, da je vrtnarjenje neke vrsta rekreacija na prostem in opaža, da ljudje
brez zemlje niti padavin več ne cenijo. Luka meni, da je v preteklosti obdelovanje zemlje
pomenilo predvsem garanje in da danes: »Moram imet en tak bolj pozitiven odnos do zemlje, kokr,
češ – lej, dano mi je, hvaležen sem za to, in v bistvu imam velik privilegij, da imam šanso obdelat in neki
dobit ven.« Veliko se ozira v preteklost, k starim, preverjenim načinom: »Ti izboljšaš recimo pogoje
za pridelavo zemlje ne tako, da ti vržeš gor en žakelj, ne vem, nečesa kupljenga, ampak da mal pogledaš
širše, recimo pogledaš v gozd […], kako recimo se sama zemlja obnavlja in probam to posnemat na svojem
vrtu.« Tudi npr. najboljše od pridelka je treba spravit za naslednje leto, tako se tudi vrsta
prilagodi na konkretno zemljo in da večji pridelek. Glede dela na kmetiji si želi: »… nekak
spremenit, da bo to mogoče mal bolj smotrno vse skupaj. Pa maš domač mlek pa domačo skuto pa sir …«
Frederic Raphael se je ob dvajsetletnici osamosvojitve Slovenije (kot 'darilo') odpravil peš
okoli Slovenije, in opaža, da imajo Slovenci, ki živijo v mestih, še sorodstvo po vaseh in
posledično stik z zemljo (v Franciji je veliko imigracije in posledično 'izgubljenih' ljudi brez
zemlje). Ta stik z zemljo in lepote naše države vidi kot priložnost za dvig zavesti in: »Če človek
ma to skrb v sebi, potem prek dela z zemljo lahko dobi spet ponižnost, lahko razume, čuti življenje.« Meni
tudi, da prodajanje svojega bogastva (ki ga očita slovenski državi) tujcem ni pametno, saj vodi
v odvisnost.

7.3 Antipotrošništvo – človekova notranjost, vzgoja in vrednote
Frederic Raphael je izpostavil, da mu je všeč, da lahko otroke brez skrbi pusti, da se igrajo in
ustvarjajo, tudi pri obdelovanju vrta je pomembno sodelovanje otrok: »Kar je pridelka, je bonus,
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meni je bolj proces važen.« Sprašuje se, kje se prej krasni otroci 'pokvarijo' in odgovornost
pripisuje šolskemu sistemu. Hudo mu je, ker je televizija za veliko otrok zastonj varuška in
ker tudi mladi preživijo ogromno časa pred njo in ob poslušanju glasbe: »Kaj želijo, a želijo
robote? A želijo ljudi, ki imajo popolnoma uničeno zavest?[…] Zelo hitro, hop – se začne ta kultura,
komerciala, da vsi samo 'pojedo', kar jim daš.« On zato otrokom, ki se dolgočasijo, da vedeti, da jih
on ne bo zabaval. Mirjam opaža podobno, da je z maso poceni izdelkov »šla naša ustvarjalnost,
in to, da nekaj ceniš, in je šla umetnost. In danes ljudje samo konzumirajo, sami od sebe pa (tleskne) samo
drekec spustijo.« S Fredericom Raphaelom se strinjata, da mora biti človek svoboden in
odgovoren in misliti s svojo glavo. Prosti čas bi lahko koristneje uporabljali. Ko je hodil po
Sloveniji, so bili ljudje radovedni: »So me povabili, da sem imel delavnice po šolah.« Spremembe v
odnosu do potrošništva povezuje z duhovnim vidikom, z zavedanjem, da smo vsa živa bitja
narava. Pravi: »Duhovna revolucija je pomembna za potrošništvo, da bi ljudje razumeli, da je veliko več kot
samo BTC. BTC je nova cerkev za velik ljudi. [...] Napolnijo telo s sladkorjem, pa se počutijo dobro, ko
imajo nov avto, in pol delajo enkrat bajto, pa spet obnavljajo bajto in to. Namesto da bi obnavljali sebe, in
srce in dušo.« Nimamo vpliva na vse (npr. smrt, vojne), lahko pa »sem miren v tem, karkoli delam,
in temu dam popolno pozornost.« Sprašuje, če želimo biti zgled drugačnega življenja, spoštovanja
do vsega. Mirjam se strinja s tistimi, ki menijo, da danes »ni tolk materialna kriza, ampak je kriza
vrednot.« Luka pravi: »To, kar se danes dogaja, ni tisto, kar bi človek mogu bit!« Manjka nam
poštenosti, zavesti, stika s samim seboj, preprostosti. Frederic Raphael meni, da se ni treba
zgledovati po ostalih: »Je treba tukaj imeti tudi zdravo pamet. […]To so tudi te navade, ljudje so
navajeni.« Tako kot pri pretirani skrbi zase (npr. tuširanje večkrat dnevno), je tudi pri
preprostosti potrebna zdrava pamet. Aleš izpostavlja merilo, da ne zapadeš v suženjstvo
lastni preprostosti: »Če te stvar vodi k Bogu, ne, je v redu!« (To leti na dejstvo, da smo Slovenci
norci glede nagrobnih sveč.) Paziti moraš tudi, da s preprostostjo ne težiš drugim – če te
stvar vodi k sočloveku, je v redu. Aleš strogo ločuje med preprostostjo in skopuštvom:
»Skopuh je pač skop do okolice, celo do samega sebe, preprostnik pa vzgaja, da gre denar, energija, da gre
okol, ne gre za neumnosti.« Pri tem je pomembna tudi varčnost, npr. pravilo 'na pol', ki ga je
pobral v knjižici z nasveti dveh Nizozemcev: »Vsako stvar, ki ti jo priporočajo nekak, jo daj na pol
[…] dokler se ti učinek ne pokvari, potem pa malo dodaj.« Bo še vedno dobro – industrija prodaja
namreč količino. V preprostosti in varčnosti ostaja prostor tudi za individualnost, zdrav
egoizem, človeka kot osebnost. Frederic Raphael pravi: »Če si človek močen notri individualno, boš
stal za svojo opremo, […] ker sem skrbel […] ne pa da sploh ne skrbiš za stvari.«

7.4 Stvari – odnos do materialnih dobrin
V pogovoru smo se dotaknili mnogih klasičnih pravil trajnostne potrošnje. Pri številu in
raznovrstnosti materialnih dobrin skušajo biti preudarni (pri Fredericu Raphaelu nimajo npr.
televizije, saj je ne potrebujejo, ostalih elektronskih aparatov imajo minimalno), narediti čim
več sami (Luka npr. je ravno naredil ograjo iz neobdelanega lesa, v dveh urah si sešije lepo
trenirko …), oblačila si izmenjujejo (Mirjam ima skupaj s sosedami fond za otroška oblačila),
kupujejo rabljena (v Sloveniji ni toliko izmenjav kot npr. v Franciji, kjer so rabljena oblačila
zelo poceni, ampak vseeno, npr. v Šiški je vsako tretjo nedeljo otroški bolšjak) … Aleš pove:
»Sem se enkrat zmislil, da bi en let nič ne kupil za oblečt pa za obut, pa kšne take igračke, ‘gadgete’.« To
niti ni bilo težko: »Mamo tolk vsega, da sam če tist začneš nucat, mamo do konc življenja dost.« Ničesar
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več ne popravljamo, poklic čevljarja je praktično izumrl, saj ljudje ne prinašajo stvari
popravljat. »Mi smo enostavno podlegli temu, da je treba stvari čim prej zavrečt, uničit, zažgat, potrošit. V
glavnem, če ne drugače, pa izgubijo smisel, izgubijo modni naboj […] moda mora ustvarit vsak let, dvakrat
na let, mora ustvarit nove barve, nove dizajne … Zato da tisto, kar je še dobro, pač propade, nima več
vrednosti, se ne sme, ne more in ‘hoh’, si grozen, če to nosiš. […] Ne želi nihče, niti potrošniki ne želimo
trajno, mi želimo zamenjat čim prej.« Včasih so kupovali kvalitetno – babica Frederica Raphaela je
pravila: »Jaz sem prerevna, da bi kupovala poceni.« Včasih so tudi izdelovali kvalitetnejše izdelke –
pove, da si je šel pred kratkim za delo na kmetiji kupit škornje in rokavice, in da so mu
škornji po dveh tednih razpadli. Večina trgovin prodaja stvari za občasno rabo, za 'vikendaše'
ipd. Tudi čevlji z enoletno garancijo so mu po treh mesecih vsakodnevne uporabe razpadli.
Luka poudari, da se da veliko stvari doma narediti: »Treba je pristopit pa se pozanimat pa met nek
odnos do stvari.« S svojim odnosom in skrbjo za stvari kažemo svojo notranjost. Mirjam pove,
da je nekaj časa tudi sama iskala uteho v materialnem, nato jo je minilo. Enkrat je naredila
posebno velik in drag nakup: »Men se je skor zmešal. In sem rekla: A si ti neumna? Ampak sem šla
takrat plačat.« (glej podpoglavje 7.5) O nizkocenovnih trgovinah pa meni: »Hočejo bit
nizkocenovne in so, ampak ponujajo materiale, za katere so ljudje bili izpostavljeni hudim kemičnim
obremenitvam, nečloveška delovna mesta. […] Pa saj jaz nočem tega suženjstva podpirat.« Pove tudi:
»Škoda, da bi nas tko velika industrija pogoltnila. Cunja ni več vredna. Meni se je prav zagabil, ker vse ta
velike štacune … […] Vzamem šivalni stroj pa škarje, pa preuredim cunjo.« Frederic Raphael z
veseljem nosi podarjena rabljena oblačila (z izjemo spodnjega perila), ljudje že poznajo
njegov okus – rad ima naravne barve in materiale – in mu jih prinesejo. Doda tudi: »Jaz sem
vedno gledal na obleko, da mi je fajn, da je kot neke vrste druga koža, moja bajta je moja tretja koža.«
Luka pove, kako je enkrat opazoval svojo ženo in ji rekel: »Tebi bi pa res ... en tak lep plašč bi ti
pasal.« Pa je rekla: »Sej ga ne morem met, ker pol ne bi pasala zraven tebe.« Nadaljuje (med smehom
ostalih) v bolj resnem tonu: »Mogoče res oblačila gledamo bolj kot modni dodatek kot pa nujno. […]
Da se bom tako zrihtal, da bom drugim ugajal, ne pa da bom svojmu telesu uslugo naredil.« Včasih so
imeli nedeljska oblačila in udobna delovna oblačila, danes pa je v službi pomembnejši od
počutja izgled. Ugiba, da skušamo mogoče drugim ugajati zaradi pomanjkanja samozavesti, in
meni, da to oblačenje zaradi ugajanja drugim ni dobro. Frederic Raphael je bil na poti (okoli
Slovenije) oblečen v rjav plašč, imel je tudi pohodno palico in ljudje so ga pogosto spraševali,
zakaj je tako oblečen. Odvrnil jim je: »Zakaj pa ste vi oblečeni tako? A je vam ime Hervis ali pa
Marlboro ali pa Lacoste al pa kaj?« Znake blagovnih znamk odreže, saj mu niso pomembni, z
otroki je tako imel delavnice šivanja, reciklaže in ustvarjanja lastnih blagovnih znamk.
Sprašuje se tudi, če je ljudem dejansko v interesu, da so vsi enako oblečeni. Pogovor je
nanesel tudi na darila, Frederic Raphael, ki težko prenaša rojstne dneve in preveč daril, ki jih
otrok sploh nima časa dobro pogledat, je nazadnje zahteval (zase) rojstni dan brez kupljenih
daril (ljudje se vsega navadijo): »Raje imam, da otrok mi prinese en lep kamen al pa en lep storž, ki ga
je našel, ali pa risbico, kot nekdo, ki kaj kupi – je lažje kupit.« Težko si je vzeti čas, iti v naravo in
razmišljati, kaj bi bilo določeni osebi všeč. Mirjam si za otroke, ki jim je botra, vzame čas in
prinese kakšno malenkost iz domače shrambe (suho sadje, meso …). Izogiba se kupovanju
sladkarij in igrač, ker: »Mam občutek pri tem, da ti pač kupuješ otroka.«
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7.5 Spremembe – lastna spoznanja, spremembe časa in spremembe pri
drugih
Najprej izpostavljam, kar so sogovorniki povedali o svojih odločitvah, ki so jih sprejeli, in
pomembneje vplivajo na njihov način življenja: Brunarica družine Frederica Raphaela prinaša
»občutek, da si stalno na počitnicah« – zato so se tudi preselili tja. Tudi Mirjam, ki je po prvi
porodniški ostala doma, ne pogreša 'uradne' službe: »Nisem imela interesa it nazaj delat, mi je bilo
doma všeč in vidim, da je bila to prava odločitev.« Po 'usodnem' zapravljanju za obleke si je rekla:
»Prvič pa zadnjič sem zapravila za obleko tokle, al pa sploh kej za obleko.« Tudi Aleš meni, da je za
preklop v glavi potrebna lastna izkušnja, njega se npr. obdelana parcela tasta in tašče ni
'dotaknila': »Ti ne pride na misel, dokler nimaš po moje ene take lastne izkušnje, ki ti naredi en tko
preklop v glavi. […] Pač enkrat ti naredi klik, malo več zavedanja, pogledaš z druge strani.« Vrt obdeluje
večinoma sam, ker: »Ne želim glih posiljevat otrok s tem, k tud sam vem, kakšen sem bil, ko sem bil
star 20 let. Mene to ni nič zanimal, in če me do 50. leta ni nč zanimal, majo tud oni vso pravico, še niso
prišli do ideje.« Luka ima za svoj 'klik', prelomnico skavtsko šolo Življenja v naravi, v okviru
katere je tudi izdelal lasten nož: »Tist je potegnil vse za seboj.«
Beseda je pogosto nanesla na stare čase in kje smo danes v primerjavi z njimi: »Človek je mogel
bit nenehno v gibanju, nenehno v akciji, zato da je preživel svojo družino [ …] ne gre samo za golo preživetje
[…] danes, ker ne delamo tega, a ne, je posledica tega, da je folk nesrečen. Ljudje so nesrečni, ker nekje
sedijo, pridejo domov in se uležejo in tako naprej, medtem ko je v človekovem, ne vem, delu, bi rekel, to, da
mora nekaj naredit za to, da preživi sebe in družino in tako naprej. Ker to potem tud nekako osrečuje. […]
mladina, je blazno nezadovoljna s seboj, ker imajo vse na dosegu rok […] človek je narejen za to, da nekaj
ustvari,« pravi Luka. Meni tudi, da je 'ustvarjanje' morda rešitev, da bi bili danes bolj
zadovoljni. Aleš se zaveda, da je imelo še pred pol stoletja praktično vsako gospodinjstvo
svohj vrt, takrat tudi še ni bilo velikih blokovskih naselij. Spomni tudi, da poklic čevljar kot
tak, ki se bi ukvarjal s popravilom čevljev, izumira (čevljar v njegovi bližini živi od izdelave
plesnih čevljev – je našel tržno nišo). Frederic Raphael je mnenja, da je mehanizacija prinesla
čas za druge stvari (hobije, sprostitev), in opozarja, da bi morali pametno izkoristiti prednosti
tehnološkega razvoja in najti ravnovesje med delom in (kvalitetnim) prostim časom: »Prosti
čas je bil dobro namenjen. […] Problem pri potrošnikih je, za kaj porabljajo svoj prosti čas.« Ljudje
namreč preganjajo dolgčas s televizijo in računalnikom, nakupovanjem … Sam sicer ne vidi
prihodnosti v obnavljanju starih kmetij in vračanju k popolni samooskrbi, saj se mu zdi, da
so zdaj pač drugačni časi. Hrano tako raje kupi pri 'kvalitetnem' kmetu, svoj čas pa posveti
drugim stvarem, rad ima branje, glasbo ipd. in za te stvari želi imeti čas. Pomembno se mu
zdi tudi, da lahko ponudi otrokom tudi druge (plačljive) dejavnosti, danes je plačilno sredstvo
v veliki meri pač denar, blagovne izmenjave zamirajo.
Navajam še ideje, kako spremeniti druge oz. jim dati priložnost, da to naredijo sami: Luka
razmišlja tako: »Mogoče smo vsi mal preveč odvisni od vseh stvari, ki so okoli nas, da bi se čist izklopil,
ampak samo, bi rekel, prilagodiš drugačen način življenja temu svetu.« Pomemben je klik, ki ga narediš
pri drugem. Frederic Raphael vidi rešitev v tem, da: »Vzpostavimo priložnost, da se človeku vzbudi
zavest.« Meni tudi, da »treba je ljudi izklopit mal,« da poslušajo svojo notranjost, in da je »dovolj,
da ti živiš drugače« – na poti je bila za 'izklop' ljudi dovolj nenavadna, preprosta oprema, ki je
vzbudila radovednost – v Sloveniji hitro izstopaš (saj gre za majhno družbo). Dovolj je, da
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drugi vejo, da živiš drugače, že par minut pogovora lahko spodbudi k razmisleku o načinu
življenja, mogoče se čez čas spomnijo in povežejo. Tudi Mirjam vidi možnost za spoznanja
in spremembe v srečanjih z drugačnimi: »Srečaš enega človeka, ki je drugačen, drugače misleč, drug,
čist drug stil življenja, poklic, vrednote, vera …« Aleš pravi: »Izraz izklopiti je preveč radikalen, preveč onoff, človeka ne moreš izklopit, lahko mu narediš eno malo, mu pomagaš s svojim zgledom do ene male
spremembe, mogoče sploh ne zdele, mogoče kdaj drugič.« Frederic Raphael se pravzaprav strinja, da
»samo ponudiš lahko ogledalo, ko nekdo rabi pomoč, da si tukaj.« Ljudem lahko ponudiš pomoč,
prostor za oddih, saj: »Ljudje so siti od hrupa, vsega … tudi težko živijo v tišini.« Mladim lahko
ponudiš izkušnjo, npr. vikend v hribih: »Postaviš drug red, ker ljudje so malo tako, rabijo pravzaprav
okvir, pač zamenjaš malo okvir, zamenjaš malo navodilo.«

7.6 Okolica – stiki in drugi vidiki
Mirjam pove o hribu, kjer z možem paseta: »Obiskovalcem, ki hodijo gor, nudiva razgled na Barje in
na najine živali. […] Ne gledava tukaj samo na ta ekonomski standard, ampak na vso to dobrobit in te
odnose, ki se pač porajajo s tem, s tem delom, s pašo.« En podobno misleči gospod jima je ponudil
svojo parcelo: »Lej, men se pa dobr zdi, vidva to delata, dejta, bi vidva to še sprejela, pa še to?« Najde pa
se tudi soseda, ki so jo zmotile ograde: »Ja, ne moreš nikjer več hodit, vse je ograjeno,« nekaj ograd je
pa uničil tudi snežni plug. Na splošno pa dobro sodelujejo, s sosedami se dogovarjajo za
krožek pletenja (tudi iz domače volne), menjajo si otroška oblačila, med načrti pa ima Mirjam
»glede na to, kolk se tle zaraste pa kolk opuščajo al pa hočejo opustit kmetovanje al pa tko« ustanovitev
pašne skupnosti, da »bi skupaj pač popasli […] različen tip živali.« Drugačne izkušnje ima v
odnosu z mamo: »Prosim mamo, da bi si vzela čas, da bi se malo pogovarjali, ona pa nima tega časa, ji je
lažje stvari kupit. Se jaz čutim kokr ogoljufana odnosa v bistvu.« Preden je spoznala, da je sama v
redu, je imela različne težave in mama jo je vodila k strokovnjakom, čeprav: »Z menoj je bilo vse
v redu, samo rabila bi ta odnos z mojo mamo.« Frederic Raphael je deloval že v mnogo različnih
skupnostih, v zadnjih letih je delal tudi z brezdomci in drugimi ljudmi, ki »samo jamrajo.« Tudi
zato se je odločil za pot okoli Slovenije brez denarja. Opazoval je, če je to res tak problem,
kako se ljudje znajdejo (zaradi krize), pomagal je prostovoljno. Tudi zdajšnja skupnost (vas)
mu veliko pomeni: »Preselil sem se v vas, ker želim živet v vasi in delat v njej, želim hodit peš v službo.«
Zdi se mu, da se veliko ljudi želi združevati, vendar je za sodelovanje poleg skupnih vrednot
pomemben dejavnik tudi prostor. Vas, v katero so se preselili, ima skupno zgodovino in
močno krajevno skupnost, tako da ni potrebe po ustvarjanju neke umetne skupnosti »kao
eko«. Kljub drugačnemu načinu življenja od drugih vaščanov – »mi smo edini, ki smo vegetarijanci,
in mi smo edini še v čem, imamo popolnoma drugačen način življenja kot drugi« – gradi njihovo
sodelovanje skupnost. Med seboj si pomagajo in so precej neodvisni od doline, sploh od
Ljubljane. Šele ko sem vprašala, če so odzivi okolice res tako pozitivni, so začeli odkimavati
in našteli: Okolica ima Aleševo vedenje včasih za malo čudaško ali pa ga povezuje s
skopuštvom (ki ga on strogo ločuje od preprostosti – glej podpoglavje 7.3). Frederic Raphael
mora vedno znova pojasnjevati, da doma nimajo interneta in da bo odpisal, ko bo v knjižnici,
gradnje slamnatega prizidka Lukovi domači sprva niso dobro sprejeli, nato so bili začudeni,
da se tako dobro obnese, sedaj pa mu več ne težijo, »ker pač vejo, ni samo tisto, kar oni slišijo,
prav, je še veliko drugih stvari.« Izpostavijo tudi vpliv medijev. Izogibajo se nasedanju na
marketinške »fore« – »Neverjetn, neverjetno moč ima na naš um tale marketing. Ampak vendarle, mi
lahko rečemo: Ja ali pa ne. Lahko vodo natočiš ali jo pa kupiš v trgovini. Fenomenalno.« Danes je
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embalaža tisto, kar kupiš … Prijatelja Frederica Raphaela sta se odločila preživeti eno leto
brez embalaže in sta se pri nekaterih stvareh morala kar precej potruditi. Glede financ omeni
Frederic Raphael, da vegetarijanstvo ni nič cenejše, Luka pove, da je preračunal stroške
oskrbe bikov, in da se taka reja finančno ne splača, konkretno pa je prihranil npr. pri (suhi)
gradnji prizidka. Aleš širi svoje ideje tudi s pisanjem bloga in občasnimi predavanji o
preprostosti, česar pa tekom pogovora posebej ne izpostavlja. Pri tem je v obeh primerih
vključena predvsem zainteresirana javnost.

7.7 Hrana – odnos do hrane in pijače
Vsi sogovorniki imajo vsaj vrtiček, Aleševi so samooskrbni z zelenjavo, Mirjamini tudi z
mesom. Kmetija, kjer zdaj živi Luka, je bila še pred 30 leti popolnoma samooskrbna, potem
pa so presodili, da se jim to ne splača. Frederic Raphael pa pove: »Sem se odločil, da mi je važno,
da imam minimalno vrta, ampak bit popolnoma samooskrben sam, ena družina, ne ne ne, ni šans.« V
družini Frederica Raphaela so vsi vegetarijanci, otroci pojedo kakšen košček mesa pri
babicah, sam pa se je tekom dela na kmetiji odločil za veganstvo in mesojedcem predlaga
'delovni obisk' klavnice: »Pejte vi enkrat v klavnico in dajte vi ubit živali. Jaz tega dejansko ne morem
več.« Pozoren je na sestavine v hrani (npr. na svinjsko želatino v gumijastih bombonih) in
glede njih iskren z otroki, izpostavi tudi primerjavo okoljskega vidika proizvodnje mesa in
žita. Meni, da bi (vsaj) verni lahko vzeli 5. božjo zapoved dosledno, saj piše: »'Ne ubijaj!', ne
piše: 'Ne ubijaj razen živali!'« Mirjam pove, da je njen pogled na meso vezan na religijo: »Sem
bila 13 let vegetarijanka, preden sem se pol tudi poročila. Odločila sem se, da bom potem, ko bom prišla v
rodno dobo, ko bom želela otroke, da bom jedla vse. […] Bog je dal človeku vse ribe morja in ptice neba in je
rekel […] gospodujta tem živalim. […] Če jaz imam tukaj lep odnos do živali, če jaz to sama vzgojim, se
pase v Božjem stvarstvu in potem tud to na primeren način mož zakolje, potem sva tukaj vse naredila,
nimam nobene slabe vesti, tud kožo porabva, volno porabva …« Bistven se ji zdi odnos: »Meni se smilijo
tiste živali, k sem jih videla, kako so vzgojene, na kolkih kvadratih strpane krave, futrajo jih samo s šrotom
[…] Nobenega odnosa, nobenega človeškega pristopa.« Zato tudi ne more kupovati trgovinskega
mesa. Doma je drugače: »Vse – od rojstva do zakola, smrti, a ne, gre skozi najine roke.« Aleš se je
enkrat šel (že v podpoglavju 7.2 omenjen) projekt 'en evro na dan' za (kupljeno) hrano.
Zapisoval si je tudi, koliko svojih vrtnin je pojedel in preračunal, koliko bi to stalo v trgovini
(pri izračunu je upošteval najnižje cene). Ugotovil je, da je »pojedel vsak dan še v vrednosti enega
evra s svojega vrta, iz svojih 40 majhnih kvadratkov na pol praznega vrta jeseni,« kar mu je »dalo mislit,
kolk je to pravzaprav vredno.« (Še celo finančno.) Poudari tudi: »Čisto drugač je, ko ti svojo hrano
vržeš v lonec, ki prepotuje 10, 200 metrov do tvojega lonca. […] Če pridelaš samo peteršilj v, ne vem, v loncu
na balkonu, je to že nekaj, imaš že drugačen odnos – do hrane –, imaš drugačen odnos do okolja, imaš …
celo do vremena.« Čim več hrane si moraš pripravljati sam, če se da kaj tudi pridelati. Tudi Luka
meni, da je to, da si sam kuhaš, v človeku. Aleš pripomni, da se mu zdi kupovanje zelenjave
iz oddaljenih krajev popolnoma nesmiselno. Frederic Raphael pove, da kupuje pridelke
najdlje iz sosednjih držav in da je pri ugotavljanju porekla potrebna pozornost. Luka se tudi
pri hrani in pijači ozira v preteklost k preizkušenim načinom shranjevanja: » … mi skrinja
crkne za en teden, jaz sem lahko celo zimo v trgovini.« Hrano tako suši in vlaga: »Bili so tok pametni,
da so pogruntal najboljši možen način, nobene bližnjice.« Aleš omeni, da smo kupovanje hrane
nezavedno počasi prevzeli, vlada pa tudi miselnost, da pijača »mora bit absolutno nekaj
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kupljenega,« kot da ni mogoče pripraviti npr. preprostega čaja. Oni si doma v sodu skuhajo
100 litrov čaja iz rastlin na vrtu ali v okolici in potem točijo. Luka ima v načrtu še več
domačih izdelkov (za lastno rabo), sir že zna narediti. Mirjam suši sadje, zelenjavo in
mesnine. Preden smo se premaknili k drugi temi, je Aleš izpostavil tudi plastificiranje vode:
»S to vodo, ustekleničeno, plastificirano vodo, smo naredili celo sranje, polucijo pravzaprav. […] Plastenka,
plastenka, plastenka. […] Smo norci Slovenci, s povsod nam priteče čista voda, zaenkrat še.« Še na
kmetih ti ponudijo vodo iz plastenke: »To je celo nobel. […] Te povabijo na neko predavanje,
preprostnika, pol ti servirajo pa vodo v plastenki.« To vedno izkoristi in jih vpraša, če nimajo pitne
vode, tako se je že navadil na vodo iz plastenk, da: »Enkrat se mi je zgodilo, sem že pokazal na
vodo, je bila pa iz pipe!« Pove še o Norveški, kjer v mestu, v katerega priteče čista voda, pijejo
ustekleničeno (načrpano v jezeru!). Frederic Raphael pove, da so med bivanjem v Ljubljani
točili vodo pri prijateljih v manjšem kraju. Aleš ne vidi potrebe po točenju drugje, saj je v
Ljubljani dobra voda. Frederic Raphael pa pojasni, da gre za okus, tisto je bila 'njihova' voda,
ki so jo skupaj natočili.

7.8 Nega – zdravje in skrb za osebno nego
Mirjam prihaja sicer iz veterinarske družine, vendar sprejema naravno selekcijo. Očeta
veterinarja, ki bi vse naredil za preživetje živali, je včasih poklicala in se z njim posvetovala,
zdaj pa ga ne kliče več in raje pusti naravi, da opravi svoje: »Rečem, rajš naj umre, kokr da bo dal
mu tolk zdravil, tolk tega … na konc bo pa vseen preminil.« Tudi pri boleznih ljudi se kolikor je
mogoče izogiba kemiji in farmaciji. Doji, dokler je možno, ne uporablja nobene
kontracepcije, kemije, je zagovornik naravnega in če bi jo kdo k čemu silil, bi ji bilo grozno.
Zdravje povezuje predvsem s hrano in gibanjem. Zelišča je naštudirala iz lastnega interesa,
poslužuje se domačih zdravil: »Nočem bit sama zdravnica, ampak tko, če pač pomaga čaj za take
stvari, če pomaga pač obkladek, za zbijanje al pa domača rdeča pesa za zbijanje vročine, uporabim najprej
vse te alternative. […] Med pomaga, limona pomaga, topel čaj pomaga.« K zdravniku gre le v nujnih
primerih, tudi zaradi oddaljenosti. Poudari, da je pri boleznih pomembna pomoč bližnjih.
Frederic Raphael doda: »Otrok rabi pozornost, pa ljubezen, pa ritem.« S tem in z dobrim zrakom,
sploh dokler je majhen, »prihraniš ogromno problemov«. Sicer pa pravi, da so pozorni, kaj od
čistil kupujejo, in da je žena našla kroglo, ki deluje ekološko. Aleš meni, da ni tista krogla nič
boljša od navadne vode, Luka pove, da so jo tudi njemu poskusili prodat, ampak on
uporablja 'Alešev' recept – objavljen je na njegovem blogu. Gre za tekoči detergent za pranje
perila, ki ga je Aleš »scimpral iz navadne žajfe - detergent za pralni prašek, sam žena ni najbolj
zadovoljna z njim, zato ker, očisti ja, belo pa ne naredi. […] Mi smo tolk čudni, da želimo belo bolj belo,
kot je sama bela, tko da se tem praškom se dodaja modra barva, ki naredi optično belo bolj belo.« Luka
pove, da je zadovoljen z njim, saj ne potrebuje res belih spodnjih hlač. Mirjam uporablja pri
čiščenju čim bolj naravne stvari, tudi pri pranju, kjer pa ima nekaj težav zaradi ne popolnoma
urejenega vodovoda. Pri sredstvih za osebno nego so minimalisti: Aleš pove, da so
hidratantne kreme nesmisel, saj je voda sama »najbolj hidratantna reč na svetu«. Uporaba krem se
mu zdi nepotrebna, saj s tem le zaviraš naravno proizvajanje maščobe. Frederic Raphael
priporoča za suho kožo olivno olje, pri hudi vročini pa se pod pazduho natre z limono
(dezodorantov in parfumov že dolgo ne uporablja). Pripomni tudi, da so pomembni
materiali, ki jih nosiš, in da se mu zdi »umazanija drugačna v mestu kot zunaj«. Pomemben je
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občutek umazanosti – on se na poti ali po delu v hlevu ponavadi počuti le prašno. Mirjam
potrebo po umivanju in pranju povezuje tudi s prehrano. Frederic Raphael pove, da kupujejo
zobno pasto, pri prijateljih pa domače ekološko milo in šampon. Luka sam dela svoje milo in
vazelin, ki ga malo razdeli okoli, sicer pa je zagovornik neuporabe kozmetike (če ne
potrebuješ zaradi zdravja – kar potem, kot pravi Aleš, sploh ni več kozmetika). Tudi Aleš
meni, da je kozmetika nepotrebna, njegova žena ne uporablja ničesar. Ugotavlja tudi, da smo
'ustvarili' poklic kozmetičarja. Šokiran je bil nad neko slovensko pevko, ki je rekla: »Jaz se vsak
dan narišem.« Predvideva, da se potem zvečer pa zradira – samo sebe, svojo podobo. Njegov
pogled je kritičen: »Kozmetika je … Eno sranje v bistvu, eno prodajanje neke kvazi lepote.« S tem je
seveda mišljena »kozmetika 'ala' glajenje kože in dekorativna kozmetika«.

8 Interpretacija pogovora
Kot osrednji temi pogovora vidim vprašanje človeškega bivanja in samozavedanja (» … Kdo
si, ti si človek, izoblikovan že na desettisoče let, in to, kar se danes dogaja, ni tisto, kar bi človek mogu bit!«)
ter vprašanje odnosa z naravo (»… Po mojem je pri spremembi zavesti za potrošništvo velika razlika
med ljudmi, ki verjamejo v nekega boga oziroma živijo neko duhovnost, in ljudmi, ki nimajo čist nobenega
stika, tega zavedanja, da so vsa živa bitja narava.«). Sogovorniki so si bili enotni, da brez lastne
izkušnje ne gre, drugim pa lahko ponudimo okolje, v katerem je več možnosti, da bo do nje
in posledično kakšnega novega spoznanja prišlo. Od osrednjih poudarkov naj omenim še
»manj je več« (pred razmišljanjem o alternativah se moramo najprej vprašati, če stvar sploh
potrebujemo) in samozavest ter pogum, ki sta potrebna za zagovarjanje svojih odločitev.
Interpretacijo sem zapisala v obliki odgovorov na raziskovalna vprašanja, vsebine pa se
seveda mestoma prekrivajo in prepletajo. Zaradi vsebinske povezanosti in manjšega obsega
pogovora o temah, ki se tičejo zadnjih dveh raziskovalnih vprašanj, sem se odločila za
združen odgovor nanju.

8.1 RV 1: Čemu pripisujejo izbrani sogovorniki svoj način življenja? Za
kakšne odločitve oz. procese spreminjanja gre?
V ozadju izjav sogovornikov sem zaznala prisotnost različnih konceptov kot npr., da je
zemlja dar, da je človek celostno bitje, da je naš način življenja odvisen od naših vrednot, da
so za spremembe potrebne lastne izkušnje in dejavnost ipd. Predvidevam, da je to ozadje
pomembno vplivalo na njihove konkretne odločitve oz. vpliva še vedno.
Kot nekakšna rdeča nit pogovora se je vseskozi pojavljal stik z zemljo, sožitje oz. vsaj čim
lepši odnos z naravo. Zavedati bi se morali, da smo del nje in spoštovati njeno mogočnost
(namesto da se borimo za prevlado). Sogovorniki so povedali, da ima svež zrak vrednost že
sam po sebi in da je prostor dragocen tako konkretno – če nam je na voljo za obdelovanje,
nabiranje rastlin ipd. – kot tudi na splošno – narava daje občutek svobode, ponuja doživetja
(npr. opazovanje živali), omogoča stik s samim seboj in presežnim. Tudi Botton (2005)
omeni naravo in stik z njo kot eno od rešitev za sodobnega k (materialnemu) statusu
~ 62 ~

Kos, Marjeta (2014). Stiske in priložnosti v dobi potrošništva. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

usmerjenega človeka. Frederic Raphael vidi prednost Slovenije v tem, da ima večina
prebivalstva možnost stika z zemljo, občudovanja naravnih vrednot in prek tega občutenja
ponižnosti pred naravo, razumevanja življenja, skrbi za naravo in dviga zavesti o okolju.
Učenje v naravnem okolju omogoča celosten razvoj človeka. Sploh v prvem desetletju, ko je
vzpostavljanje povezav v možganih najintenzivnejše, potrebuje otrok spodbudno in
dinamično učno okolje (Inštitut za gozdno pedagogiko, 2013). Poleg pozitivnega doživljanja
narave je v njej prostor tudi za pozitivno doživljanje samega sebe in svojih prijateljev; nemir,
nepozornost, tekmovalnost in pomanjkanje samozavesti v naravi zamenjata ustvarjalni
navdih in sodelovanje (prav tam). Nujnost stika z naravo poudarja tudi ustanovitelj
skavtskega gibanja Robert Baden-Powell (glej podpoglavje 3.4).
Kmetijstvo je prav tako široka tema. Sogovorniki so izpostavili, da gre tako za odgovornost
kot tudi za zavedanje, da nam je nekaj dano, da smo lahko hvaležni za možnost obdelovanja
in uživanja sadov zemlje. To zavedanje bi moralo po Lukovem mnenju nadomestiti občutke,
da se borimo z zemljo, garamo za preživetje … Seveda je pri tem pomembna tudi smotrnost.
Zdi se mi, da danes s pomočjo vse mehanizacije kmečko delo res ni več tako naporno in
nevarno (razen v verjetno vse pogostejših primerih, kjer je glavno merilo produktivnost –
torej v t.i. agripodjetništvu – glej podpoglavje 1.1), pridelava (vsaj delčka) vrtnin za lastne
potrebe pa je seveda nekaj čisto drugega. Aleš opaža, da ljudje, ki nimajo stika z zemljo, ne
cenijo padavin in da je marsikomu prijetnejše in bolj sproščujoče od obdelovanja krpice
zemlje načrtno švicanje kje drugje. Zanimivo se mi zdi, da si skušamo življenje lajšati s
kupovanjem raznih strojev in seveda strojno iz-/ob-delanih izdelkov, z drugimi napravami pa
skušamo porabiti odvečno energijo (oblikovati svoje telo ipd.).
Intervjuvanci so pri odnosu do hrane poudarili pomen osebne izkušnje – že lonček peteršilja
na balkonu lahko spremeni naš odnos do narave, izkušnja je bolj pristna od npr. virtualnega
kmetovanja. Katalinič (2012) v raziskavi med starši, katerih otroci so vključeni v ekovrtce,
prihaja do mnogih podobnih ugotovitev. Na vprašanje, kaj pogrešajo v odnosu človeka do
narave, so v prvi vrsti izpostavili pomanjkanje spoštovanja in srčne kulture, ki ju je potrebno
graditi že od malega (najprej znotraj družine). Navedli so še: da bi se človek moral vesti, kot
da je del narave, da manjka ljubezni in zavedanja, da nam narava daje dom in omogoča
preživetje, da bi morali dajati prednost naravi pred kapitalom in imeti v mislih, da je narava
samo ena. Kot temeljne vzroke za neprimeren odnos človeka do narave vidijo starši otrok iz
ekovrtcev predvsem pohlep in materializem ter s tem povezano neupoštevanje naravnih
zakonitosti in brezbrižnost, izpostavljajo pa tudi, da gre najprej za neupoštevanje sebe in
drugih, posledično pa tudi narave, in za pomanjkljivo vzgojo. Rešitve za spremembo odnosa
do narave vidijo v preživljanju časa v naravi, ki ponuja možnosti, da jo (otroci) vzljubijo, v
širjenju z naravo povezanih pozitivnih vrednot, v pridelovanju čim večjega deleža hrane na
lastnih vrtovih, v večjem številu stikov tako z ljudmi kot živalmi in naravo, v spodbujanju
opazovanja narave, v pogovorih o okolju, v skromnejšem življenju, v spremembi odnosa pri
samem sebi – »če bo človek spremenil sebe, se bo spremenil svet« (prav tam, str. 78) – in tudi
na ravni celotne družine/države.
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Nagnjenost k preprostosti in skromnosti intervjuvancev je razvidna tudi iz značilnosti
njihovih bivališč. Gre za uporabo oz. čim boljšo izrabo že obstoječega (sobivanje) in čim bolj
naravno prenavljanje ali širjenje. Je res vse, kar kopičimo po domovih, nujno potrebno in
nam v pomoč? Mirjam je po porodniškem dopustu našla več razlogov za ostati doma z
otroki, kot pa se vrniti nazaj v službo. Zgradba, postavljena kot vikend, nudi družini
Frederica Raphaela dovolj udobja za kvalitetno življenje, okoli hiše pa imajo – namesto
reklamnih panojev – gozd z domačimi živalmi. Pri stvareh je potrebno paziti, da te služijo nam
in ne mi njim. Ne gre za to, kot poudari Frederic Raphael, da si ničesar ne bi smeli privoščiti,
pomembno je upoštevanje potreb in resničnih razmer (npr. vodnatost Slovenije omogoča
klasično obliko kopalnice). Poleg vsega tega pa imajo zaradi bivanja na vikendu občutek, kot
da bi bili na počitnicah, kjer smo (vsaj po mojem mnenju) precej bližje sami sebi in drugim
kot pa v siceršnjem življenju …
Do soočenja različnih stališč je prišlo, ko je naneslo na uživanje mesa oz. ubijanje živali (glej
podpoglavje 7.7). Frederic Raphael se je po dolgih letih vegetarijanstva odločil za dosledno
veganstvo in predvsem od verujočih pričakuje upoštevanje svetopisemskega Ne ubijaj, jedcem
mesa pa predlaga delovni obisk klavnice. Ostali meso jedo, poudarjajo pa primeren odnos do
živali. Mirjam, ki se je odločila za (ponovno) uživanje (doma pridelanega) mesa v svoji rodni
dobi, pa uživanje mesa opravičuje oz. utemeljuje prav z religijo. Teologinja Večko (2006)
pravi, da ima človek v stvarstvu vsekakor pomembno mesto, ki pa ne pomeni le pravic,
temveč ga kliče k odgovornosti. Opozarja tudi na dejstvo, da je svetopisemski pogled na svet
v prvi vrsti teocentričen.
Tudi Janez Pavel II. (2006) v svoji poslanici ob 23. svetovnem dnevu miru (1.1.1990)
opozarja na splošno pomanjkanje spoštovanja do narave in brezobzirno izkoriščanje
naravnih virov in povezavo s sebičnostjo in nepoštenostjo. Sedanji papež Frančišek je
verjetno še konkretnejši ali pa vsaj opaznejši s svojimi pozivi in dejanji v smeri preprostosti.
Ob svetovnem dnevu okolja je poudaril, da stvarstva ne varujemo in ne spoštujemo, saj nas
»pogosto vodi napuh gospodovanja, posedovanja, manipuliranja, izkoriščanja (…).
Izgubljamo držo čudenja, kontemplacije in poslušanja stvarstva« (Radio Vatikan, 2013).
Opozoril je tudi, da nam ukazuje denar, čeprav je bila naloga varovati zemljo dana nam,
moškim in ženskam, in ne denarju. Živimo v kulturi odpadkov, v kateri je večja tragedija
pokvarjen računalnik ali padec točk na borzi kot umiranje ljudi na cesti (prav tam).
Človek, ki nima stika z naravo, ima težave tudi pri iskanju stika s samim seboj in
posledično z ostalimi ljudmi. Rousseau je v svoji Razpravi o izvoru neenakosti sredi 18.
stoletja orisal svetovno zgodovino kot zgodbo o nazadovanju od privilegiranega skromnega
življenja, v katerem so ljudje lažje razumeli sebe in jih je vleklo k temeljnim prvinam
zadovoljnega življenja, kot so ljubezen do družine, spoštovanje in občudovanje narave,
zanimanje za soljudi, glasbo, preproste oblike zabave (Botton, 2005). Sodobna civilizacija pa
nas je prepustila zavisti in koprnenju, čeprav imamo vsega dovolj. Takrat aktualen dokaz o
pravilnosti filozofovega razmišljanja je bila usoda severnoameriških staroselcev, ki so bili
sredi svoje preproščine osupljivo zadovoljni, dokler jih niso trgovci premamili h koprnenju
po »mnogih rečeh, ki si jih nikoli prej niso želeli, ker jih pač niso imeli, zdaj pa so jim zaradi
trgovanja postale nujno potrebne« (Banister, 1690, v Botton, 2005, str. 206). Indijanci so tako
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začeli bolj trdo delati, a sreča ni rasla v koraku s trgovanjem … Prerokbe so opozarjale, da
bodo plemena, če ne bodo premagala odvisnosti od trgovanja, izbrisana z obličja zemlje, a
Indijanci so že »podlegli plehkemu miku igračk sodobne civilizacije in nehali poslušati tihi
glas, ki jim je govoril o skromnih zadovoljstvih znotraj skupnosti in lepoti neobljudenih
kanjonov v mraku« (Botton, 2005, str. 207).
Kot opozarja tudi Rutar (2004), hiter tempo življenja v veliki meri povzročajo stvari. Od njih
zaslepljeni niti ne vidimo možnosti za upočasnitev, smo zapeljani in posledično neustvarjalni.
Zmanjkuje nam časa zase in za soljudi, saj ga potrebujemo za predmete (glej podpoglavje
1.1). Rutar (prav tam) vidi zapeljevanje kot bistveno prvino sodobnega porabništva, ki
povzroča izgubo nekoč bistvene želje po nenehnem originalnem ustvarjanju. V preteklosti je
bilo več dejavnosti, akcije, in tako ustvarjalno delo je tisto, ki človeka po Lukovem mnenju
osrečuje, izpolnjuje (glej podpoglavje 7.5). »Biti dejaven pomeni obnavljati samega sebe, rasti,
se razdajati, ljubiti, presegati ujetost svojega izoliranega jaza, se zanimati, poslušati, dajati«
(Fromm, 2013, str. 114). Bauman meni, da tudi univerzalni temeljni dohodek ne bi prinesel
brezdelnosti, saj smo ljudje po svoji naravi dejavni in ustvarjalni (Zorc, 2005).
Salecl (2012) omenja številne članke in knjige, ki razlagajo, zakaj obilica izbire v razvitih
kapitalističnih družbah ne prinaša zadovoljstva in kako bogastvo ne naredi ljudi srečnejših.
Argumenti so kritični do sistema, vseeno pa ostajajo pri osnovnem prepričanju družbe, da sta
sreča in samoizpolnitev naša osnovna cilja. Slabe Erker in Murovec (2007) navajata, da se je
kupna moč v razvitem svetu v zadnjih 50-ih letih povečala za približno 50 odstotkov, raven
zadovoljstva ljudi pa se v tem obdobju ni spremenila. Razlog se skriva v tem, da povprečna
raven zadovoljstva stagnira, ko dohodkovna raven enkrat preseže minimalni absolutni prag,
poleg tega pa »ta gospodarska rast ne vpliva ugodno na vse vidike življenja – predvsem ne na
okoljske in socialne« (Layard, 2006, prav tam, str. 141).
Tudi Fromm (2013) meni, da povečana potrošnja ne prinaša (nujno) večje dobrobiti – ravno
razni tehnološki uspehi (avti, pesticidi idr.) so poglavitni vzrok za uničevanje okolja. Že v
četrtem stoletju je cerkveni učitelj Zlatoust svaril, da nepotrebnih dobrin ne bi smeli ne
izdelovati ne uporabljati. Gospodarstvo je potrebno podrediti človeškim potrebam, hkrati z
nujnimi družbenimi spremembami pa mora potekati značajska in duhovna sprememba (prav
tam). Tudi Trstenjaka (1989, str. 15) skrbi: »Človeštvo je tako napredovalo v znanosti in
tehniki, da je razhod med človekom in tehniko zmeraj večji, tako da je človek ne dohaja več
prav; znašel se je v paradoksalni hoji za samim seboj. Bolj ko odkriva skrivnosti videnega
sveta, bolj postaja uganka sam sebi, vedno bolj je človek skrivnost samemu sebi.« Napredek
je dober, kadar je dovolj premišljen.
Katalinič (2012) v svoji raziskavi ugotavlja, da manjka v medčloveških odnosih iskrenosti,
komunikacije, druženja in pomoči. Ljudje se med seboj odtujujejo. Pomembno vlogo pri
oblikovanju odnosov (tako med ljudmi kot tistih z okoljem) vidi tudi v vzgojnoizobraževalnih institucijah ter društvih, ki nudijo programe otrokom in mladini v njihovem
prostem času. Prosti čas je odlična stvar, a v praksi žal ni vedno kvaliteten, saj ga pogosto
zapolnjujejo televizija, računalnik in drugi elektronski pripomočki ali pa nakupovanje –
pretežno pasivne oblike zgolj konzumiranja ponujenega (glej podpoglavje 8.3). Frederic
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Raphael opaža pomanjkanje zavesti in vidi nevarnost, da postane človek robot. Opaža, da
pridobivajo nakupovalna središča status novodobnih svetišč. Kot jedro sodobnega
zahodnega mesta jih vidi tudi Razpotnik (2001), Hromadžić pa vidi njih čaščenje (torej
obiskovanje), ki nas v primeru preseganja naših potrošniških zmožnosti, naredi tudi podložne
bankam, kot simbol pripadnosti zahodnemu svetu kapitala (Crnović, 2008).
Mirjam meni, da gre danes v prvi vrsti za krizo vrednot. Vse prevečkrat zaznavam mišljenje,
da se je nekako treba znajti – če ne poskusiš vseh (tudi nepoštenih) poti, si sam kriv, če ne
uspeš, si pač nesposoben … Med pogovorom sem (na svoje veselje) zaznala drugačne
vrednote: odgovornost, svoboda, zdrava pamet, kritičnost, pogum in samozavest, da stojiš
za svojim načinom življenja in ga znaš predstaviti drugim (preprostost ni enaka skopuštvu
ipd). Kot je omenjeno že v analizi (glej podpoglavje 7.3), je v preprostosti prostor tudi za
individualnost, zdrav egoizem, za človeka kot osebnost. A to, kar se danes dogaja s
človekom, poudarjajo sogovorniki, da ni dobro, manjka nam stika s samim seboj, bližnjimi in
presežnim, zbranosti in pozornosti, duhovni vidik je pogosto zanemarjen ali
skomercializiran.
Aleš poudarja, da v prostovoljno preprostost ne smeš siliti drugih, in da moraš paziti, da sam
ne postaneš njen suženj. Pomembno je stalno spraševanje in iskanje svoje točke dovolj, a v
zdravi meri, sicer nisi nič bolj svoboden (le okolje manj trpi zaradi tvojih dejanj). Prav tako so
v pogovoru izpostavili naslednje (socialni pedagogiki bližnje) vrednote: odprtost, strpnost in
sprejemanje drugačnosti – več pogledov je lahko pravilnih, drug od drugega se lahko učimo,
skupaj rastemo.
Intervjuvanci se strinjajo, da nam manjka odnos do stvari in skrb zanje. Nekje do začetka
20. stoletja so ljudje na vse zelo pazili in uporabljali do skrajnih meja uporabnosti, danes pa je
namesto ohranjanja poudarjena potrošnja, kupujemo, da bi po uporabi zavrgli (Fromm,
2013). Hromadžić v intervjuju omeni ameriškega bankirja Paula Mazurja, ki je že v 30-ih letih
prejšnjega stoletja zagovarjal, da je treba ljudi vzgajati, da bi si želeli novih stvari, še preden bi
bilo staro potrošeno (Crnović, 2008).
Doba radikalne transparentnosti (glej podpoglavje 3.2) se kljub obilici podatkov ne zdi zares
blizu, vendar nam je marsikateri podatek (z malce ali nekoliko več truda) dosegljiv že danes.
Aleš poudarja, da je kljub močnemu vplivu marketinga odločitev še vedno naša – izbira vsak
sam. Tudi Hromadžić ob zavedanju, da sistem neusmiljeno manipulira z občutki
potrošnikov, da zakoni pred brezkompromisnimi metodami korporativne industrije ne
varujejo dovolj niti najranljivejših in da pri tem sodelujejo tudi mediji in znanost, opozarja, da
imamo potrošniki vendarle neko stopnjo odgovornosti in moči (Crnović, 2008).
Mirjam izpostavi še en razlog za izogibanje nepotrebni potrošnji: skrb za dobrobit vseh ljudi.
Še vedno poteka veliko proizvodnje v težkih in nevarnih delovnih pogojih, pravice so
pogosto le na papirju, največje pa je seveda izkoriščanje najbolj ranljivih skupin. Vendar pa
smo prav kupci tisti, ki vplivamo na proizvodnjo. Lahko zberemo pogum in začnemo vsaj
razmišljati o tem, da sodelujemo z nakupovanjem pri trpljenju in iztrebljanju številnih ljudi in
drugih živih bitij po vsem svetu (Razpotnik, 2001), kvaliteta življenja posameznika pa, kot
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opozarja Bauman (2011), vpliva na kvaliteto celotne družbe (glej podpoglavje 1.1.4). Z
besedami Martina Luthra Kinga: »Krivica kjerkoli predstavlja grožnjo pravičnosti
vsepovsod.«
Nepotrebnega nakupovanja se je Mirjam zavedla sredi enega večjega nakupovanja. Ozavestila
je, da gre – poleg nenujnega zapravljanja denarja in iskanja zadovoljstva v materialnem
namesto v odnosih – pogosto tudi za podpiranje nečloveških delovnih pogojev pa tudi
zanemarjanje lastne dejavnosti in ustvarjalnosti. Da lahko marsikaj najde v naravi in/ali
naredi sam, se je Luka najmočneje zavedel tekom tabora, imenovanega skavtska šola
Življenje v naravi, najbolj konkretno pa takrat, ko je praktično čisto sam izdelal svoj nož.
Aleš, ki se je sicer že prej trudil živeti čim bolj preprosto v veliko vidikih, je zelo spremenil
svoj odnos do doma pridelane hrane po svojem projektu en evro na dan (opisan v podpoglavju
7.7). Frederic Raphael je prišel do že omenjenih spoznanj o pogojih za pridelavo hrane
živalskega izvora med intenzivnim delom na kmetiji, veliko pa se je naučil tudi na svojih
potovanjih, kjer je bil v interakciji z ljudmi in okoljem. Našteto potrjuje pomen lastne
izkušnje, o katerem pišejo številni raziskovalci, mdr. pišeta Kos in Jerman (2012) konkretno
o pomenu izkušenj pri oblikovanju pozitivnega odnosa do narave (glej podpoglavje 3.1).
Lahko gre za hipen preobrat ali postopna spoznanja, bistvena pa je seveda čim večja
skladnost delovanja s pridobljenimi spoznanji. Luka poudarja, da ne gre a priori za popolno
nasprotovanje, pač pa prilagajanje, iskanje najboljše skupne poti (kjer se tvoje vedenje dotika
tudi drugih). Osnoven primer takega prilagajanja je odločitev Frederica Raphaela za statično
življenje z družino, čeprav bi njemu osebno bolj ustrezalo nomadsko potepanje naokoli.
Danes pa nam žal vedno bolj primanjkuje lastnih izkušenj. Kot navajajo Dekleva,
Goropevšek in Dekleva (2003, str. 203), »neprestana izpostavljenost medijski realnosti
posamezniku odvzema osebno izkušnjo in jo nadomešča z virtualnim doživetjem, ki mu daje
trenutno potešitev, vendar pa mu odvzema možnost trajne osebnostne rasti. S tem je
posamezniku zagotovljena stagnacija na družbeni lestvici, družbi pa ohranitev obstoječega
sistema.« Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da se na račun medijev krajša čas osebnih izkušenj in
medčloveških odnosov. Stalno bombardiranje z vsakovrstnimi podatki povzroča apatičnost
in tako so potrebni vedno močnejši dražljaji. Frederic Raphael je zaskrbljen nad šolskim
sistemom, v katerem se otroci po njegovem mnenju pokvarijo, in nad varstvom otrok s
pomočjo televizije ali računalnika, saj se mu zdi, da to ustvarja robote. Otroke spodbuja, da
bi se znali sami igrati in zabavati. Zaradi zanemarjanja otrokovega celostnega razvoja
dejansko prihaja v nekaterih vidikih do nazadovanja – otroci so bolj pasivni, vedno več
dražljajev potrebujejo, motorično so manj spretni, vedno več težav imajo pri pisanju …

8.2 RV 2: Katere konkretne prakse oblikujejo in kako jim te pomagajo pri
soočanju z družbeno resničnostjo?
Intervjuvanci so našteli kar nekaj konkretnih praks in nekatere tudi opisali, nekateri
(predvsem Aleš) večkrat izvajajo razne 'projektke', ki so, četudi se na dolgi rok verjetno komu
zdijo preveč koreniti, namenjeni predvsem ozaveščanju in posledično spreminjanju navad
(več v nadaljevanju, glej tudi poglavje 7). Omenili pa so tudi nekaj splošnih pravil, ki veljajo
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za vsa področja. Eno izmed njih je premišljeno nakupovanje. Kot
opozarja tudi pravilo 3R – reduce, reuse, recycle (prevajano tudi kot 3P
– prepreči, ponovno uporabi, predelaj), bi moralo biti na prvem mestu
zmanjševanje količine (stvari in posledično smeti). Frederic Raphael
pove, da imajo doma le naprave, ki jih resnično potrebujejo (glej
podpoglavje 7.4). V Sloveniji se poraba elektrike kljub izboljšanju
Slika 12: Mednarodni energetske učinkovitosti nekaterih naprav v povprečju ne znižuje, saj
znak za recikliranje - s narašča število naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko, kar pa
smernicami za
seveda prispeva tudi k večjim količinam odpadkov (ARSO, 2010a). Tudi
sodobno ravnanje z
meni se zdi, da nas vprašanje, če nekaj sploh potrebujemo, lahko
odpadki
(vir: http://nature...) pogosto reši pred iskanjem najmanj potratnega, najbolj lokalnega,
reciklabilnega, pravičnega itd. izdelka. Marsikdaj si lahko kaj zgolj
sposodimo … Ta minimalizem je v nasprotju z ekonomskimi teorijami, ki želijo v imenu
trajnosti potrošnjo le spremeniti v okolju prijaznejšo, ne govorijo pa kaj dosti o zmanjšanju
količin (na tej ravni ostajata tudi Slabe Erker in Murovec, 2007). Nepotratnost pa podpira
pionirska študija LCA (o kateri govori Goleman, 2011, glej podpoglavje 1.4), ki prikazuje
zapletenost vseh primerjav z okoljskega vidika – če je nekaj iz naravnih materialov (npr. iz
papirja), še ni nujno okolju prijazno, ponovna uporaba vrečke za enkratno uporabo ali
plastičnega lončka ni optimalna rešitev itd. Aleš doda glede količin še pravilo na pol (glej
podpoglavje 7.3).
Naslednja skupna značilnost sogovornikov je dejavnost – veliko stvari skušajo pridelati ali
izdelati v čim večji meri sami. Vsi vemo, da bi marsikaj lahko sami naredili, pa ponavadi
ostanemo pri nakupovanju. Gre za prenos misli in besed v dejanja, seveda v pravi meri.
Vzporedno gre pa tudi za razvijanje iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Tu je še en vidik, ki ga
poudari Frederic Raphael, npr. pri obdelovanju vrta se mu zdi pomembnejše sodelovanje
otrok kot pa pridelek. Otrok, ki izoblikuje pozitiven odnos do narave, bo cenil tudi pridelek
nekoga drugega in obdelovanja zemlje ne bo dojel kot garanje.
Obe zgornji temi se mi zdita tesno povezani z odnosom do stvari. Z odnosom ne mislim
pretirane navezanosti na stvari, pač pa zavedanje, da vsak predmet od nekje pride in nekam
gre, in dajanje prednosti trajnejšim izdelkom in skrb zanje. Frederic Raphael se je tako trudil
npr. z iskanjem škornjev za delo na kmetiji, ki ne bi po nekaj dneh razpadli. Kot poudarja
Aleš, ki je preživel leto dni brez kupovanja novih stvari (oblek, pripomočkov – glej
podpoglavje 7.4), pa je seveda pomembno tudi zavedanje, da je ob vsem oglaševanju in
marketinških trikih, izbira še vedno naša. Strgane superge lahko vržemo v smeti, lahko pa jih
nesemo zašit k čevljarju … Današnji izdelki večinoma niso narejeni, da bi trajali. Ko so stvari
zanič (ni nujno popolnoma, lahko so le rahlo poškodovane oz. gre za estetski vidik), jih
pogosto zamenjamo z novimi različicami, rezervni deli velikokrat niso na voljo ali pa je
njihova cena primerljiva ceni novega izdelka (Bauman in May, 2005). Gre za to, da »stroški za
okolje, v smislu pridobivanja surovin in odstranjevanja odpadkov, niso všteti v te cene« (prav
tam, str. 148; glej tudi podpoglavje 1.4).
Dodatno obremenitev okolja predstavlja embalaža, ki je je (uradno predvsem v imenu
varnosti) čedalje več. Mirjam meni, da je včasih prav embalaža tisto, kar kupujemo. Prijatelja
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Frederica Raphaela sta uspela preživeti leto dni brez kupovanja izdelkov z embalažo, kar pa
ni bilo lahko. 36. člen Zakona o varstvu potrošnikov (1998) pravi, da mora prodajalec
prodajati blago v primerni embalaži, ki mora biti zdravju neškodljiva, primerna obliki in teži
blaga in ne sme zavajati potrošnika o velikosti in teži blaga. Kljub temu v praksi prihaja do
zavajanj (Možina, Tavčar in Zupančič, 2012). Le malo pozornosti je potrebno, da to
opazimo. Ena od razlag za poudarjanje pomena embalaže je lahko tudi ta, da se radi delamo,
da bi radi dali več, kot smo resnično pripravljeni.
Vedno več embalaže je tudi zaradi tega, ker vedno več stvari kupujemo – Aleš izpostavlja
predvsem kupovanje hrane in pijače, ki smo ju nezavedno prevzeli. Pri njem doma tako raje
sami skuhajo večjo količino čaja, ki je stalno na voljo. Posebej opozori tudi na nepotrebno
pakiranje vode v plastenke (glej tudi podpoglavje 1.4). Samooskrba s hrano je v Sloveniji
vedno nižja, kar omeni v intervjuju tudi Komat, ki je kritičen do države, ki spodbuja vse vrste
potrošnje, saj od tega pobira davke (Tasi, 2009). Ker pa živimo v razmerah, ko postaja
možnost težav pri oskrbi s hrano vse bolj resnična, postaja vprašanje čim bolj lokalne
samooskrbe, ki je nujna za prehransko varnost, znova pomembno (Gale, 2011). Lokalno
pridelana hrana je najprimernejša za uživanje, saj je sveža, naravno dozorela in tako bolj
zdrava (prav tam). Glede na pogosto precejšnje razlike v cenah lokalno pridelane in uvožene
hrane se mi zdi vedenje potrošnikov pričakovano. Tako kot tudi delodajalci smo potrošniki
žal pogosto prisiljeni gledati predvsem na finančni vidik.
Kot je ugotovil tudi Aleš tekom projekta 'en evro na dan' za kupljeno hrano, pa je precej
drugačna cena in seveda tudi vrednost doma pridelane hrane. Letni najem majhnega vrtička
stane par deset evrov, nekaj denarja, ki pa se načeloma hitro povrne, gre še za semena in
sadike. V projekt je seveda potrebno vložiti tudi nekaj truda in energije, in to počno različno
intenzivno vsi moji sogovorniki. Vendar, ker se obdelovanje ne splača, se obseg kmetijskih
zemljišč v Sloveniji (pa tudi drugje – na račun intenzivnosti pridelave) zmanjšuje. Raje
vozimo sem ter tja (ne le iz sosednjih držav, pač pa tudi z drugih celin) tovornjake (in ladje,
letala), polne sadja in zelenjave, tudi takega, ki dobro uspeva v naših krajih. Na policah v
trgovinah pa najdemo tudi vedno več vnaprej pripravljene hrane. Aleš in Luka sta prepričana,
da je za človeka dobro, da je lastno hrano – da jo sam pripravi in po možnosti tudi kaj pridela
(glej podpoglavje 7.7). Frederic Raphael pa pove, da se skušajo znotraj vasi čim bolj znajti in
preskrbeti, da jim ni potrebno za vsako malenkost v dolino. A številke so zgovorne: posebno
nizka stopnja samooskrbe je v zadnjih letih na področju zelenjave (31 odstotkov v letu 2010)
in žit (55 odstotkov v letu 2010), precej nizka pa tudi pri krompirju (63,2 odstotka leta 2010)
(Gale, 2011). Popoln primanjkljaj pa smo seveda imeli pri sladkorju in tako bo vsaj še nekaj
let.
Frederic Raphael, v preteklosti vegetarijanec, sedaj pa vegan, poleg na spornost ubijanja živali
opozarja tudi na razlike pri količini mesa ali žita, ki ga lahko pridelaš na enakem območju
(glej podpoglavje 7.7). Poljedelstvo po kalorijah dejansko daleč prekaša živinorejo (Braudel,
1988a). Za pridelavo kilograma rdečega mesa potrebujemo 25 do 35 kilogramov žita –
prehranjevanje z manj (razlike so tudi med rdečim in belim mesom) ali brez mesa tako
prepreči tudi vrsto negativnih okoljskih vplivov (na vodo, tla, porabo energije itd.) (Burja,
2007b). Frederic Raphael je dosleden tudi glede skritih živalskih sestavin, kot je želatina v
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bonbonih. Mirjam se trudi za lep odnos do živali tekom celotnega življenja in ceni vse, kar od
njih prejema (mleko, meso, kože, volna …), industrijski proizvodnji mesa pa se izogiba.
Aleš poudarja pomen odnosa do vsega, Luka, ki čuti, da ostaja v ljudeh prisotna miselnost,
kako je kmetovanje eno samo garanje, pa skuša vse izpeljati čim bolj smotrno in si na tak
način zagotoviti čim večjo samooskrbo. Odprt je za učenje novega (npr. izdelava sira),
poudarja učenje iz narave, upošteva pa tudi stare, preizkušene modrosti, kot sta npr. sušenje
in vlaganje sadja in zelenjave (po februarskem žledu in posledičnem manjku elektrike se zdi
tako razmišljanje še bolj na mestu), kako določeno vrsto optimalno prilagoditi razmeram ipd.
Hlevske reje ne zagovarja in oba z Mirjam sta navdušena nad kozami in ovcami, ki poleg
vsega veselja, ki ga povzročajo s svojo razigranostjo, tudi odlično počistijo okolico in ščitijo
pokrajino pred zaraščanjem. Mirjam ugotavlja, da prosta reja in upoštevanje razmer (in
posledično selitev živali) prihranita veliko odvečnega dela.
Posebno poglavje in tudi hude kritike je tekom našega pogovora dobila moda, ki jo je že
Oscar Wilde označil kot tako nevzdržno obliko grdote, da jo moramo spreminjati vsake pol
leta. Ne nanaša se samo na oblačenje. Frederic Raphael opaža, kako veliko ljudi bolj od
njihove notranjosti skrbi njihova zunanjost in tudi izgled njihove hiše. Tudi nekateri avtorji
pišejo o tem, kako velik pomen pripisujemo predmetom. Kurz (2000) navaja, kako se
nekateri sprašujejo, če je zelena barva omarice v kopalnici primeren izraz njihovega
življenjskega občutja, Salecl (2012, str. 33) pa pove, kako silovito breme izbiranja med
vsemogočo notranjo opremo, slogi in dodatki nalaga mantra »vaš dom – vi sami«. Frederic
Raphael vidi oblačila kot svojo drugo kožo in podobno hišo kot tretjo, temu primerno se
obdaja z naravnimi in nevpadljivimi materiali. Ostali poudarjajo ohranjanje že obstoječega in
vidijo smisel v sobivanju. Vendar pa se po Sloveniji, kljub ogromno praznim stanovanjem in
hišam, še kar gradi in gradi (tudi na račun kmetijskih zemljišč). Pred nekaj leti sem srečala
dekle, ki si želi, da po smrti ne bi ostalo za njo prav ničesar, da bi njeno bivališče razpadlo in
se razgradilo. Sedaj se mi njeno razmišljanje sploh ne zdi tako zelo ekstremno, vsekakor pa
sem prepričana, da bi bil svet občutno boljši, če bi se pol toliko, kot se s svojo zunanjostjo in
stvarmi, ukvarjali s svojo notranjostjo.
Kar nekaj je bilo govora tudi o oblekah, vsak je povedal vsaj kakšno zanimivo izkušnjo in
katerih alternativ se poslužuje … (glej podpoglavje 7.4). Vemo, da obleka naredi človeka, in
težko je skriti slog oblačenja, sploh če se razlikuje od večinskega. Tudi od tega, kako smo
oblečeni, je precej odvisno, kako se počutimo. Vendar pa je zadeva nekoliko bolj zapletena –
naše počutje je v veliki meri odvisno od tega, kako nas ocenjujejo drugi. »Tuji pozornosti
bržkone pripisujemo tolikšen pomen zaradi prirojenih dvomov o svojih vrlinah, zaradi
katerih postane ključnega pomena pri oblikovanju pogledov na samega sebe prav tuje
mnenje. Zavest o naši identiteti je ujetnica sodb naših bližnjih« (Botton, 2005, str. 19) oz.
celo: »Vse kaže, da nujno potrebujemo tujo naklonjenost, da bi lahko prenašali same sebe«
(prav tam, str. 20). Luka med pogovorom razmišlja, da to ugajanje drugim ni pozitivna
stvar, da to ne bi smel biti namen oblačenja in da nam primanjkuje samozavesti (glej
podpoglavje 7.4). Tudi pri drugih navadah je velikega pomena posameznikova samozavest …
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Že stoletja so oblačila služila kot oblika nebesedne komunikacije, ki je izražala poklic,
družbeni položaj, spol idr. značilnosti (Burja, 2007b). Frederic Raphael svoj nekoliko
nenavaden način oblačenja (predvsem na potovanjih) izkorišča za vzpostavljanje stikov z
radovedneži. Videz naj bi v zadnjih desetletjih pridobil na pomenu predvsem zaradi vse
gostejše poseljenosti in posledično nepoznavanja ljudi med seboj – vtis je najlažje oz.
najhitreje narediti prav s svojo zunanjostjo (glej tudi podpoglavje 1.3). Industrija je že v
začetku 20. stoletja začela izdelke identificirati z modnostjo in eleganco, moda je tako postala
parola dneva za vse ljudi (Rifkin, 2007). Naše gospodarstvo temelji na kontinuiranem
ustvarjanju nezadovoljstva (glej tudi podpoglavje 2.1) – »Modeli se spreminjajo glede na
modo. Vsak kanček samozadovoljstva je sovražnik proizvodnje in potrošnje, potrošnik mora
biti nepopustljiv v svojih poželenjih, da se kolesje vrti dalje. Če bi uporabljali predmete tako
dolgo, kot so še uporabni, bi se tržne dejavnosti kmalu (praktično) zaustavile« (Bauman in
May, 2005, str. 155).
Danes vlada predvsem zaradi tehnoloških novosti nekakšna časovna nabitost, v kateri
predmeti (in celo odnosi) hitro izgubijo smisel, zastarajo, potrebno jih je zavreči. Aleš se
zaveda, da smo podlegli tej potrošniški miselnosti in postali neučakani pri menjavanju (še
uporabnih) predmetov. O tem, kako danes proizvodnja zamenjuje nekoč trajne predmete za
izdelke, ki so narejeni, da takoj zastarajo, piše tudi Bauman (2002). Še en vidik, ki poudari
nesmiselnost pretiranega menjavanja predmetov oz. konkretno oblek, je vpogled v
proizvodnjo, ki, kot omeni tudi Mirjam, pogosto poteka v težkih, nečloveških pogojih. Burja
(2007b) piše, kako morajo tekstilni delavci oz. delavke (teh je 90 odstotkov, od tega veliko
najstnic ali še mlajših) pogosto delati v slabih in zdravju nevarnih razmerah tudi nadure in to
za plačo, ki ne zagotavlja niti preživetja. Sem in tja slišimo npr. o požaru v kakšni tovarni,
žrtve se nam smilijo, odgovornost pa prepuščamo drugim in veselo menjavamo oblačila – če
so pa tako poceni (poraba v Sloveniji se je v zadnjem
desetletju povečala večkratno!) … Način oblačenja (oz.
kupovanja oblačil) je vendar naša svobodna odločitev!
Četudi je zelo sporno to tudi že samo z okoljskega vidika –
npr. za navadno 200-gramsko bomažno majico se porabi
preko 2700 litrov vode, osem kilovatnih ur elektrike, s
proizvodnjo pa je povezana tudi velika poraba pesticidov
(Ekologi brez meja, 2012). Pri tem pa se velika večina (84 Slika 13: »Kupila bom to majico, da
odstotkov) vode za bombaž za Evropsko unijo porabi pokažem svojo ljubezen do glasbe.«
zunaj nje, pogosto na področjih z nezadostnimi vodnimi Potrošništvo je za neustvarjalne
način izražanja. (vir: http://ritus...)
viri (Evropska agencija za okolje, 2011).
Frederic Raphael, ki otroke na delavnicah spodbuja k ustvarjanju lastnih blagovnih znamk, se
sprašuje, če je ljudem dejansko v interesu, da so vsi enako oblečeni (glej podpoglavje 7.4).
Moda je »posebna oblika med številnimi življenjskimi oblikami, s katero v enotnem delovanju
združujemo težnjo po socialnem izenačevanju s težnjo po individualni različnosti in
spremembi« (Simmel, 1998, v Kurdija, 2000, str. 99-100). Unifikacija nasproti izražanju
individualnosti, ustvarjalnosti, samozavesti torej – če enako majico nosi veliko ljudi, imamo
nekakšno zagotovilo, da je dobra, primerna. Pri kupljenem morebitnih kritik verjetno tudi ne
jemljemo tako osebno … Hromadžić (v intervjuju s Crnović, 2008) pa pove, da se
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brezplačnega (oz. z naše strani celo plačanega) oglaševanja blagovnih znamk večinoma niti ne
zavedamo, ali pa nam uporaba prinaša občutek ustvarjanja lastne identitete. Sicer pa vidi
blagovno znamko zgolj kot epizodo v ekonomski zgodovini, ki se bo umaknila, ko se bo
pojavil kakšnen nov dobičkonosen scenarij (nasprotno stališče: glej podpoglavje 1.3.1).
Kljub ogromnim številkam prodanih izdelkov se mi zdi, da vse več ljudi, med njimi tudi
veliko mladih (ne le Luka), skuša doma kaj narediti sami (in vsaj nekateri od njih posledično
tudi kaj manj kupijo). Zaničljiv odnos do doma narejenega, ki sicer nikoli ni do polnosti
zaživel (tu mislim predvsem na področje hrane in pijače), se vsaj malo spreminja, tudi na
področju sredstev za osebno nego se vse več posameznikov poslužuje samostojne izdelave
iz pretežno naravnih sestavin. Nekaj teh alternativ je naštetih v podpoglavju 7.8. Vsi moji
sogovorniki se tudi na tem področju držijo svojih načel, pri uporabi so minimalisti, kolikor je
mogoče, pa upoštevajo naravo in si skušajo pomagati z njo. S skrbjo, pozornostjo in
domačimi zdravili v čim večji meri nadomeščajo kemijo in farmacijo.
Frederic Raphael izpostavi pretiravanje z umivanjem in pranjem oblačil (to počnemo pogosto
iz navade) in pove, da ima drugačen občutek umazanosti, če dan preživi v mestu ali zunaj
njega, in da so pomembni materiali, ki jih nosimo, Mirjam pa opozori tudi na vlogo prehrane.
V pogovoru pride tudi do soočenja različnih mnenj o alternativah klasičnemu pralnemu
prašku (glej podpoglavje 7.8). Posebno nenaklonjenost pa izrazi Aleš dekorativni kozmetiki,
zdi se mu nepotrebna, opozori pa tudi na prodajanje kvazi lepote. Zagovorniki kozmetične
industrije bodo rekli, da nam ta (in v nadaljnjih korakih tudi razne lepotne operacije) dviguje
samozavest in s tem kvaliteto življenja, nasprotniki pa bodo opozorili na ustvarjanje
nezadovoljstva in nerealnih lepotnih idealov, ki poganjajo kolesje dalje, ljudi pa lahko
spravljajo v hude stiske in jih reducirajo na zgolj telesna bitja. Situacija seveda ni črno-bela,
dejstvo pa je, kot pove oglas Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP), da se več
denarja porabi za kozmetiko kot pa za javno pomoč (Kazumi, 2003, v Svetličič, 2004).
Neposredna preusmeritev seveda ni mogoča, vseeno pa je lahko zavedanje, da s kozmetiko
(malo ali zelo) pretiravamo, lahko prvi korak k spremembam.
Še eno področje, kjer je cenjeno tudi domače, je obdarovanje. V času,
ko imamo prej vsega preveč kot premalo, je poiskati primerno darilo
lahko pravi podvig, ker pa nam konstantno primanjkuje časa, se
pogosto zatečemo ponj v bližnjo trgovino. Fredericu Raphaelu je to
neosebno obdarovanje tako presedlo, da je prijatelje ob zadnjem
rojstnem dnevu obvestil, da sprejema le doma izdelana darila (in precej
možno je, da je bil ta okvir vsaj komu dobrodošel). Največ se mu
namreč zdi vreden čas, ki ga posvetimo drug drugemu. Kupovanje je
enostavnejši način, a dogaja se, da si daril niti dobro ne pogledamo.
Mirjam pa vidi obdarovanje – sploh otrok z igračami in sladkarijami –
kot kupovanje ljudi in se ga zato loteva premišljeno in podarja
predvsem domače izdelke. Seveda je tudi trg zelenih daril raznovrsten:
menjave, kupovanje iz druge roke, podarjanje storitev namesto predmetov, ročno
izdelovanje, iskanje okolju prijaznejših različic (lokalno, sezonsko, izdelki pravične trgovine,

Slika 14: Veliko zapravi
in dokaži, kako rad imaš
svojo družino.
(vir: http://voice...)
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tudi manj potratno zavijanje), obstajajo pa tudi luksuzne skupine, ki se ne obdarujejo nič
manj, gledajo pa na izvor, način izdelave in možnost recikliranja oz. biorazgradljivost
izdelkov (Mansvelt, 2011). Vse pogostejši pa so tudi primeri daril v obliki darov za
dobrodelne namene, ki rešujejo različne socialne in okoljske stiske.

8.3 RV 3: Kako utemeljujejo svoje vedenje (bližnji in daljni) okolici? & RV 4:
Kako vidijo svoj vpliv na okolico in kje vidijo možnosti za spremembe?
Tekom pogovora sem izvedela precej zanimivih in pozitivnih zgodb. Šele ko sem vprašala, če
so vedno tako dobro sprejeti, so omenili tudi občasno nerazumevanje in neodobravanje
okolice. Drugačnost pritegne, radovednost pomaga vzpostaviti stik, lahko pa tudi zmoti.
Družba se spreminja, a o pravi multikulturnosti pri nas (še) ne moremo govoriti. Glavni tok
navad in pričakovanj je še vedno zelo močan. Kaj se spodobi, kako bi moralo biti … Lukova
hiša iz slame je bila med nastajanjem deveto čudo, sedaj pa je domačim jasno, da je lahko več
načinov pravih. Na marsikatero stvar se je potrebno zgolj navaditi, jo sprejeti. Če pošlješ
Fredericu Raphaelu elektronsko pošto, boš moral morda počakati na odgovor en teden, a
odgovoril ti bo, kar pa danes ni samomevno tudi pri tistih, ki so stalno priklopljeni.
Aleša najbolj zmoti nerazumevanje preprostosti, ki jo nekateri pojmujejo kot čudaštvo ali
imajo za skopuštvo. Nekoč sta s prijateljem ugotavljala, da bi moralo biti merilo dobrega, kaj
te vodi k Bogu (presežnemu …) in sočloveku, bližnjemu. Da ne postaneš zaslepljen s svojo
preprostostjo. Seveda pa gre v vsakem primeru za subjektivno ocenjevanje situacije. Mislim,
da prav vedno ni mogoče najti skupne poti, in da je pomembna zvestoba samemu sebi in
svojemu razumu, ki jo omenja Rutar (2004). Glede očitkov pa se do neke mere strinjam s
filozofom Schopenhauerjem (v Botton, 2005, str. 132): »Vsak očitek nas boli samo toliko,
kolikor nas je zadel. Kdor zares ve, da si ga ne zasluži, ga lahko samozavestno prezre, in
natanko to bo tudi storil.«
Vsi si življenja poenostavljamo s postavljanjem različnih okvirjev. V prvi vrsti jih postavljamo
sebi, hote ali nehote pa tudi drugim. Koliko jih upoštevajo, je odvisno seveda predvsem od
njih. Vsekakor pa en na drugega vplivamo, lahko tudi negativno, ko nekdo namenoma dela
nekaj čisto drugače kot drug. Popolnoma nedirektivna vzgoja ne obstaja. Slabe Erker in
Murovec (2007) vidita rešitev v postopni zamenjavi obstoječih potrošniških vzorcev v smer
bolj trajnostne potrošnje in opozarjata, da se mora zanjo odločiti pomemben delež ljudi, da
se splača (glej poglavje 3). Pri sogovornikih nisem opazila te preračunljivosti. Človek mora
biti predvsem merilo samemu sebi, svoji vesti, prilagajanje množici je velikokrat nesmiselno.
Za to, da ostajamo zvesti sami sebi, pa sta potrebna pogum in samozavest. Drugim smo
seveda lahko zgled, a do odločitev morajo priti sami, ne pod prisilo (npr. Aleš svoje družine
ne sili k obdelovanju vrta).
Mirjam meni, da bi človek moral misliti s svojo glavo. Okoli nas se stalno dogajajo različne
spremembe, ki jih obravnavamo in sprejemamo precej nekritično. Komat (v intervjuju s Tasi,
2009) pove, da vidi rešitev v konceptu svobodne družbe (utemeljitelj filozof Karl Popper), v
katerem velja, da je vsak človek toliko pameten, da lahko prebere katerikoli znanstveni vir in
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si o njem ustvari svoje mnenje brez raznih ekspertov in komisij. Več kredibilnosti kot
svetovnim agencijam pripisuje internetu. Z njim se načeloma strinjam, zdi pa se mi, da je
težko določiti, kdo/kaj je danes znanost.
Beseda je nanesla seveda tudi konkretno na spreminjanje drugih. Prišlo je do nekaj trenj glede
izrazov (izklop, klik, preklop, spoznanje …), po analiziranju pretipkanega teksta pa si upam
trditi, da so vsi približno enakega mnenja – drugim si lahko zgled, konkretno pa lahko
predvsem ponudiš drugačno izkušnjo, možnost za novo doživetje in razmislek ter čas za biti
sam s seboj. Izraz izklop, ki ga uporabi Frederic Raphael (ki prihaja iz drugega jezikovnega
okolja), gotovo ni socialnopedagoški, mi ne govorimo o prevzgoji, pač pa o vzgoji naprej, od
tam, kjer smo.
Marsikdo se v svoji koži ne počuti najbolje, neredko tudi do take mere, da se zateče po
pomoč. Lahko se skuša spremeniti, prilagoditi, preoblikovati, a glede na vse do zdaj napisano,
mi verjetno ni treba poudarjati, da to ne prinaša nujno večjega zadovoljstva. Posameznik se
lahko ne počuti dobro v obstoječi družbi in ga prilagajanje njej vodi le v večje stiske. Rešitev
je po mnenju Frederica Raphaela lahko drugačna izkušnja, novo okolje, Mirjam izpostavlja
možnost novih spoznanj ob srečanju z drugače mislečimi, drugačnim načinom življenja, Aleš
vidi vpliv bolj posredno – s svojim zgledom drugačnega življenja lahko pomagaš do (ne
nujno takojšnjih) majhnih sprememb, Luka pa pripisuje pomen postopnemu prilagajanju, saj
se mu zdi, da smo za korenite spremembe preveč vpeti v naš način življenja.
Vseeno obstajajo tudi bolj neposredni načini vplivanja predvsem na zainteresirane, gotovo pa
se najde marsikdo zraven po naključju. Aleš piše blog in občasno predava, Mirjam in Frederic
Raphael dejavno soustvarjata svoji skupnosti, Frederic Raphael večkrat vodi različne
dejavnosti, povezane s človekovimi pravicami, ustvarjanjem ipd. Prosti čas je po mnenju
Frederica Raphaela teoretično odlična stvar, v praksi pa je vse prepogosto pasiven.
Družinska fundacija Kaiser (Family Foundation Kaiser, 2010) v svoji študiji ugotavlja, da so
ameriški otroci stari med 8 in 18 let medijem vsak dan (ne upoštevajoč šolo in delo za šolo)
izpostavljeni okrog 7 ur in 38 minut (leta 2005: 6 ur 21 minut), od tega skoraj tretjino časa
več medijem naenkrat, kar nanese skupno 10 ur in 45 minut (leta 2005: 8 ur 33 minut) na
dan. Otroci, katerih starši omejujejo uporabo medijev (teh je manj kot tretjina), prebijejo z
njimi nekoliko manj časa. Tudi Schor (1991, v Rifkin, 2007) piše o zmanjšanju starševskega
nadzora – količina časa, ki so ga (ameriški) starši lahko prebili s svojimi otroki, se je med
letoma 1960 in 1986 zmanjšala za 10 ur tedensko v belskih gospodinjstvih in za 12 ur v
črnskih – in posledično sindromu zapuščenosti, ki ga povezujejo z otroškimi depresijami,
delinkventnostjo, nasiljem, zlorabami alkohola in drog ter najstniškimi samomori. Zatekanja
v virtualni svet je vedno več, Frederic Raphael meni, da je ljudi potrebno izklopit, da se
soočijo sami s seboj, preden postanejo roboti. Žorž (2010) ne zanika delno pozitivnih
vplivov t.i. interaktivnih internetnih iger, kjer ima otrok občutek dejavnosti, ustvarjalnosti in
povezanosti v socialno mrežo, opozarja pa, da te igre otroka vse bolj oddaljujejo od
resničnosti, v kateri se vedno manj znajde in zato postaja ranljivejši.
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Kuhar (2007) opaža individualno zasebniški način preživljanja prostega časa mladih – poleg
druženja s prijatelji so najbolj razširjene in najpogostejše oblike pretežno pasivnega značaja,
omejene na druženje in množično kulturo. Ugotovitev, da mladi nimajo izrazitih želja po
večji raznovrstnosti, pripisuje tudi preobremenjenosti na drugih področjih (predvsem
šolskem). Prosti čas je vedno bolj skomercializiran (zatekanje v virtualni svet, nakupovanje
ipd.), kar dolgoročno ne prinaša zadovoljstva in ne omogoča razvijanja kreativnih
potencialov, ki bi vodili k pozitivni samopodobi, ta komercializacija pa ustvarja tudi dodatne
socialne neenakosti in izključenosti tistim v slabšem materialnem stanju. Pogosto je tudi
zatekanje domov, med štiri stene (tudi tu so velike razlike med tistimi, ki imajo doma
spodbudno in varno okolje, in ostalimi), in pa pridobivanje kompetenc in certifikatov, ki je
pogosto dodaten vir stresa (prav tam). Raziskave kažejo na začaran krog, v katerem so
neuspešni povprečno bolj pasivni in tako vedno bolj socialno izključeni. Kuhar (prav tam)
vidi rešitev v večji angažiranosti mladinskih klubov in centrov, ki ponujajo mladim situacije,
ki krepijo različne veščine, znanja, samozavest in njihovo refleksijo na zabaven način, brez
storilnostne naravnanosti.
Združevanje med ljudmi poteka na različne načine, vsaj takega v živo je bilo v preteklosti, ko
je bila potreba po sodelovanju bolj jasno izražena, gotovo več. Mirjam si s sosedami
izmenjuje otroška oblačila, s širšo okolico pa je povezana zaradi koz in ovc, ki ščitijo okoliški
grič pred zaraščanjem in tako omogočajo domačinom in naključnim obiskovalcem boljši
razgled. Za prihodnost pa ima še več načrtov – od pletenja domače volne do (uradne)
ustanovitve pašne skupnosti. Pri oblikovanju skupnosti opozarja Frederic Raphael na
pomembnost prostora – vas kot naravna skupnost je v prednosti pred raznimi umetno
ustanovljenimi skupnostmi. Sodelovanje je tisto, ki gradi skupnost, četudi se vrednote in
način življenja članov skupnosti razlikujejo.Tudi Dragoš in Leskošek (2003) ugotavljata (v
raziskavi znotraj Mestne občine Ljubljana), da je vsem bivšim krajevnim skupnostim skupna
izguba prostorov, ki ima dolgoročne in negativne posledice za razvoj skupnosti in
participacijo ljudi (kar pa vpliva tudi na razvoj mesta kot celote). Zaradi upadanja povezav
med ljudmi in možnosti za skupne akcije se večata osamljenost in osebno nezadovoljstvo
(prav tam). V raziskavi sta ugotovila tudi pomemben vpliv socialnega kapitala na lastnosti
skupnosti (večji od ekonomskih meril) in povezanost vrst kapitalov med seboj (česar pa ne
želita posplošiti v pravilo). Hromadžić v intervjuju s Crnović (2008) pa povezuje preobrazbo
aktivnih državljanov v pasivne potrošnike vzporedno s privatizacijo javnih prostorov, ki tako
postajajo prostori za ustvarjanje zasebnega dobička.
Že omenjeno širjenje trgovinskih površin (podpoglavje 1.4) in njih čaščenje (podpoglavje 8.1)
nas dela vse bolj obdane s stvarmi, namesto z ljudmi. Mirjam pove, kako se počuti
ogoljufano odnosa, kadar si želi pogovora, dobi pa kakšen predmet. Vedno več časa
posvetimo vsemogočim stvarem, ki nas obdajajo (o tem tudi v podpoglavju 2.4). Frederic
Raphael meni, da je bistven duhovni vidik, ki obstaja tudi ločeno od religij. Podobnega
mnenja je Fromm (2013), da je za tiste, ki ne čutijo pripadnosti teistični religiji, ključno
vprašanje spreobrnitev k humanistični vernosti brez vere, brez dogem in ustanov. Človek
potrebuje čas za sprostitev, oddih in soočenje s samim seboj. Po besedah Frederica Raphaela
lahko nudimo pomoč pri vzpostavljanju priložnosti, da se vzbudi zavest. Včasih zadošča za
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to že prostor (npr. vikend v hribih), kdaj pa je dobrodošla interakcija, nastavljanje zrcala.
Vedno pa mora človek nekaj narediti tudi sam.
Obdani z vsem mogočim, se kakšen hip zreduciramo le na fizična bitja, tudi različni avtorji
vidijo rešitev za ponoven stik s samim seboj v tišini: »Govorimo zlasti o preobilju hrupa, na
katerega smo se že tako navadili, da nas moti tišina. Zaradi preobilja hrupa praktično ne
slišimo ničesar, saj nas povsod obdajajo reklamna sporočila, oglasi, glasba, hrup naprav.
Povsod okoli nas so sunki, tresljaji, zvoki, glasovi, šumi, povsod so komercialna sporočila,
povsod so informacije, ki suvajo v nas, nas pretresajo, se vrivajo, tekmujejo za našo
pozornost. Naši možgani dnevno sprejmejo na stotine in morda na tisoče reklamnih in
oglasnih sporočil« (Lasn, 2000, v Rutar, 2004, str. 220). Vendar »današnji človek ne potrebuje
preobilja, ampak potrebuje tišino, prazen prostor, skromnost, odmor, lenobo, brezdelje«
(prav tam, str. 222). »Spoznanje, da je poživljajoča tišina v času, ko vsi kričijo, kot alternativa
lahko veliko bolj izzivalna in vsebinska, se šele obotavljaje prebija« (Turrini, 1996, v Martin in
Schumann, 1997, str. 23). Komat (v intervjuju s Tasi, 2009, str. 5-6) pa vidi našo otopelost in
sočasno histeričnost kot dno pred renesanso duha: »Človek danes beži pred soočenjem z
družino, partnerjem, prijatelji, s samim seboj. Gre v supermarket, dela kariero in vozi avto.
Prižge televizijo in se odklopi. Moramo se soočiti sami s sabo, predvsem pa se moramo
ustaviti. Stara modrost pravi, ustavi se in prišel boš«.
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IV ZAKLJUČEK
Sodelujoči v skupinskem pogovoru so se strinjali o velikem pomenu odnosa, ki ga ima človek
do narave in samega sebe, ter o pomenu lastnih izkušenj – prav te so tiste, ki največkrat
pripeljejo do spoznanj in posledično sprememb vedenja. Zdi se mi, da bolj preprosto
življenje mojim sogovornikom prinaša mirnost in zadovoljstvo. Svoje ideje z veseljem širijo
naprej, četudi niso vedno lepo sprejete, in se trudijo živeti po svojih načelih. Pomembnejša
kot ugajanje drugim (ali podrejanje sistemu) se jim zdi zvestoba samemu sebi.
Tekom prebiranja literature in pisanja teorije in tudi med pogovorom ter potem ob analizi
pogovora, so se mi vedno znova potrjevala predvidevanja, da je marsikaj na tem svetu
dejansko konkretno narobe in nesmiselno, da ne gre le za moja osebna občutja, in da se
morda ravno zaradi velikega strahu in občutka nemoči velikega deleža ljudi nič (bistveno) ne
spremeni. Nekatere povezave so se mi razjasnile, še več pa je nastalo novih vprašanj.
Zavedanje neskončnosti in kompleksnosti teme je tudi meni po eni strani jemalo pogum, po
drugi pa me je gnalo naprej.
V otroštvu mi je bilo pogosto nerodno, če sem imela kaj starega, rabljenega, danes je skoraj
obratno – z veseljem uporabljam stare stvari, nosim rabljene obleke, do konca porabim stvari
… Tako sem v prvi vrsti pisala sebi in zase. Glede na vse ugotovitve pa potrošništva ne
vidim le kot svoj interes in nekaj, kar pač neizogibno obstaja. Dotika se prav vseh nas. Ravno
toliko, kot gre za stvari (katere veljajo za manj bistvene in se z njimi ne ukvarjamo toliko –
npr. z vzgojnega vidika), gre tudi za ljudi. Za tiste na začetku proizvodnega procesa, vse
vmesne posrednike, kupce in uporabnike, pa tudi odjemalce in predelovalce odpadkov. Tako
sem pisala tudi zate, bralec, in zanj, ki tega nikoli ne bo bral, lahko pa mu ti kaj poveš o tem,
če verjameš, da lahko to prinese kaj dobrega. Če se ideal zdi nedosegljiv, je to razlog, da
nehamo sanjati in se vdamo? Jaz sem vsekakor prepričana, da je današnji dan – in s tem tudi
jutrišnji – lahko drugačen, človeku (in celotni naravi) bolj po meri.
Vsi procesi, opisani v teoretičnem delu, so del našega življenja. In tudi mi smo del teh
procesov, bolj ali manj dejavni soustvarjalci. Ne glede na občutek lastne nepomembnosti se
vse nekje začne. Kot so nazorno pokazali moji sogovorniki iz empiričnega dela, deluje vsak v
svojem dometu – stoji za svojim mnenjem, je zgled ostalim, hkrati pa jih v nič ne sili ... Ne
moreš spremeniti sveta, lahko pa spremeniš sebe in potegneš še koga zraven. Ozavestiš lahko
ljudi, da točka dovolj sploh obstaja, kje pa jo kdo ima, pa lahko ugotovi le vsak sam in
prevzame odgovornost.
Pedagogi imamo nekoliko večjo moč in s tem je tudi naša odgovornost večja. Seveda pa je
pomembno, v kolikšni meri se ujemajo naše osebne vrednote z vrednotami institucije, v
kateri delujemo. Hitro pričakovati korenite spremembe je utopično, popolnoma obupati pa
nesmisleno. Kritika vendar pomeni tudi upanje – vsi avtorji pozivajo k spremembam, vsaj
kanček verjamejo vanje … Fromm (2013) pravi, da je, ko gre za vprašanje življenja ali smrti,
kar gre tudi v tem primeru, utemeljeno upanje potrebno prevesti v stvarno možnost, pa čeprav je še
tako majhna. Sama pa menim, da ima upanje več življenj.
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Glede na to, da se pri preučevanju že tako spolzkega predmeta, ki pogosto podleže ožjim
opredelitvam (Kurdija, 2000), kljub želji po objektivnosti vseeno nisem uspela izogniti
subjektivnosti, se dobro zavedam, da je v marsikaterem pogledu moje delo zelo skromno,
nepopolno, črno-belo. Morda pa prav ta nedodelanost spodbudi še koga k raziskovanju te
teme … Če stanje ni zadovoljivo, je iskanje rešitev pač nujno. Na našem planetu se gotovo
nahaja dovolj modrosti, da se rešimo in da zaživimo bolj na polno. Vsi, ne le jaz in ti.
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PRILOGI
Priloga 1: Primer oblikovanja kategorije 1 – Bivanje – odnos do bivališča in prostora

1 Bivanje – odnos do bivališča in prostora
Kode I. reda
Bivališče

Sobivanje

Kode II. reda

Citati

A: Od nekdaj živi v hiši
L: Spremenjen odnos do (večjega) prostora
L: Stara hiša
L: Prizidek iz ilovice in slame
L: Prizidek so sami naredili
FR: V otroštvu so se pogosto selili
FR: Nimajo svoje družinske hiše
FR: Med potovanji je razmišljal kako si želi živet
FR: Preizkusil je različna bivališča
FR: Rad ima gibanje in nomadski način življenja
FR: Družini se je potrebno prilagoditi
FR: Z (zdajšnjo) družino so se večkrat selili (hiše,
stanovanja)
FR: Sedaj živijo v brunarici
FR: Na kraj bivanja vplivajo povezave s službo
(ženino)
FR: Izogibanje obvoznici
FR: Izogibanje reklamnim plakatom, ki te 'razbijejo'
FR: Nekaj časa so živeli brez prave kopalnice (objekt
je uradno vikend)
FR: Tuširanje zunaj oz. umivanje v starinskem lavorju
FR: Zdaj delajo klasično kopalnico (predvsem zaradi
otrok)
FR: V Sloveniji imamo dovolj vode za tak standard
FR: Kopalnica suho grajena – ilovica itd. (drugič)
FR: Zraven je velik gozd s srnjadjo – njihove domače
živali
M: Nedorečene stvari, otroci so se počutili utesnjeno
M: Rada je hodila na počitnice na kmetijo v Matkov
kot
M: Všeč so ji bili prostornost, kmetija, živali
M: Stara hiša (drugič) – mežnarija, najem
M: Z urejanjem hiše je (bilo) veliko dela
M: Naredila sta si svojo cisterno za zbiranje deževnice
A: Solastništvo in sobivanje
A: Meni, da morajo biti hiše polne
L: Živi na kmetiji v prizidku
L: Tudi pri hišah treba uporabit že obstoječe
L: Sobivanje (drugič)
M: Kljub sobivanju (tretjič) nepopolnoma izkoriščena
hiša

-
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-

-

-

-

-

Živeti v prostoru je čisto drugače
bistveno, da nimamo teh velikih
plakatov, reklam […] To te
razbije.
eno leto smo živeli brez kopalnice,
saj je to pravzaprav vikend
nismo mi rojeni v Indiji ali pa
Afriki, ampak imamo možnost za
drug standard, imamo zaenkrat
bogastvo vode v Sloveniji
imamo srnjad, to so naše domače
živali
Stvari so bile dost nedorečene, v
glavnem mi smo se počutili otroci
utesnjene.
odprto, veliko prostora, kmetija,
živali

menim, da morajo biti hiše polne,
da zavzamemo pač kot se le da
malo prostora
ločeni, ampak pod isto streho
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Priloga 2: Primer kodiranja – izsek iz začetka pogovora
Pogovor

Kode I. reda

Kode II. reda

Kategorije

Aleš: Hm. Ja, jaz že od vsega začetka živim v
hišah. Rodil sem se pravzaprav, no, v
porodnišnici, ampak potem smo živeli v
dvojčku, potem nekaj let pri ženi, pravzaprav
pri ženinih starših, zdaj pa, potem pa v hiši, ki
jo imava v solastništvu s sestro. Sestra ima
spodnje nadstropje, ima pritličje, jaz pa prvo
nadstropje pa mansardo. No in jaz menim,
da morajo biti hiše polne, da zavzamemo
pač kot se le da malo prostora in ... Tako se
je potem v mansardo preselila potem še
hčerka z družino. Tako da naša hiša je polna.

A: Od nekdaj živi v hiši

Bivališče

Bivanje

A: Solastništvo in sobivanje

Sobivanje

A: Meni, da morajo biti hiše
polne

Sobivanje

Luka: Ja, jaz živim na kmetiji, kjer sva z ženo
prizidala hiši, ki jo ima tašča. Zdaj to je čisto
drugače kot prej, kjer sem pač živel tudi v hiši,
ampak je blo tko 700 kvadratov, zdaj je pa 25
hektarov (smeh vseh). In v bistvu je zame tam
… Živeti v prostoru je čisto drugače zdej
kot prej. Tako. Sem pa tud, ja, načeloma sem
zagovornik tega, da je treba uporabit tisto, kar
imamo, tudi pri hišah, kot je rekel Aleš.

L: Živi na kmetiji v prizidku

Sobivanje

Marjeta: Hvala. Zdaj, vsi živite v bistvu v
hišah, ampak precej različnih, pa bi
mogoče lahko malo povedali o tem.

Bivanje

Bivališče
L: Spremenjen odnos do
(večjega) prostora
L: Tudi pri hišah treba uporabit
že obstoječe

Sobivanje

Frederic Raphael: Torej je že bilo v družini?
Luka: Hiša je drugače stara 110 let, ampak
midva sva prizidala tolk, da imava svoj vhod,
svojo kopalnico, kuhinjo. Tko da smo pač
ločeni, ampak pod isto streho.

L: Stara hiša
L: Sobivanje (drugič)

Bivališče
Sobivanje

Bivanje

L: Prizidek iz ilovice in slame

Bivališče

Bivanje

Frederic Raphael: A sta pri prizidavi rabila
kakšnega arhitekta? Sta upoštevala
spomeniško varstvo in take zadeve?
Luka: Ja, hiša je taka, kot je bila. Je 110 let
stara, narejena iz ogromnih blokov kamnov in
ima, mislim, da ima metrske stene, ali pa še
malo več, nekaj takega. Edin najin prizidek, ki
je, je pa narejen iz slame pa ilovice, na tak
način.
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