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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava različne načine vzgoje in različne vzgojne vrednote v 

Sloveniji in Madagaskarju.  

Namen diplomskega dela je raziskati vzgojne prakse in vzgojne vrednote v oddaljeni 

kulturi, v državno najbolj zapostavljenem delu Madagaskarja, kjer ni vzgojnih institucij, 

za katere bi skrbela država, ampak se prebivalci znajdejo sami, s pomočjo misijonarjev 

in drugih dobrotnikov. Raziskavo o vzgoji in vzgojnih vrednotah ter tem, kdo otroke 

vzgaja, bom primerjala z vzgojo in vzgojnimi vrednotami v Sloveniji.  

Rezultati raziskovanja so pri vzorcu, opisanem v diplomskem delu, pokazali, da se 

vzgojne vrednote in prakse v Sloveniji in na Madagaskarju razlikujejo. Drugačne vzgojne 

vrednote se pojavljajo zaradi drugačne kulture, ekonomskega položaja države, različnih 

verstev, (ne)delovanja državnih sistemov itd. Medtem ko Slovenija počasi rangira 

postmoderne vrednote kot najvišje želene lastnosti otrok, jih Malgaši štejejo kot 

nezaželene. Vrednote se v Sloveniji posredujejo zavestno, medtem ko Malgaši to bolj 

prepuščajo naravi in izročilu animistične vere. Razlike se pojavljajo pri izobraženosti 

učiteljev in ljudstva na splošno, ekonomskem statusu, dostopnosti vrtcev in šolanja, 

udeležencev pri vzgoji otroka, načinu kaznovanja, dostopnosti igre, prostega časa, 

okolja, načinu socializacije itd. 

KLJUČNE BESEDE:  

Kulturne vrednote, Slovenija, Madagaskar, vzgoja, vzgojne vrednote, vzgojne prakse ... 

 

 





ABSTRACT 

Education values and practices in slovenia and in madagascar 

This thesis discusses different types of education and educational values in Slovenia and 

Madagascar. 

The purpose of the thesis is to explore educational practices and educational values in a 

distant culture, i.e. in Madagascar where the state failed to take care of educational 

institutions, which is why local people have to take care of them on their own with the 

assistance of missionaries and volunteers. The goal is to compare education practices 

and values and who is taking care of children in Madagascar with the situation in 

Slovenia. 

The results of the research indicated that educational practices and values in 

Madagascar are different than in Slovenia. Because of the differences in the culture, 

economic development of the country, religion and beliefs, and successfulness of the 

government, educational values are different. In Slovenia, for example, postmodern 

values rank higher, while the same values are classified as unwanted in Madagascar. In 

Slovenia, children are intentionally educated in line with certain values, while in 

Madagascar, this left to nature, destiny and animistic beliefs. The differences can also be 

observed at the level of education of teachers and the general population, economic 

status, accessibility of kindergartens and schools, people taking care of or educating the 

child, types of punishment, possibilities for play, free time activities, environment, types 

of socialisation, etc. 

KEY WORDS: 

Cultural values, Slovenia, Madagascar, education and care, educational values, 

educational practices 
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 UVOD 

Otroci v Sloveniji se razlikujejo od drugih otrok po svetu. Ni vprašanje le v barvi kože, 

verstvu ali načinu šolanja. Gre predvsem za vrednote, ki jih starši in vzgojitelji otrokom 

preko vzgoje posredujejo neposredno, posredno, hote ali nehote. To potrjujejo teoretiki 

Harkness in Supper, Tobin, Wu in Davidson itd., ki jih povzema gospa Turnšek (2008): 

»Odnosa do otrok ter socializacijskih praks vzgojiteljic in staršev ne določa le 

»pripadajoči« ožji sklop stališč, ki se nanaša na odnos do otrok, pač pa prevladujoče 

vrednotne in stališčne orientacije.« Gre za globoko vkoreninjene kulturne in vzgojne 

vrednote, ki jih določena kultura postavlja v vrh hierarhije svojih vrednot, medtem ko so 

jih druge kulture morda postavile na dno.  

V okviru programa POTA smo se s skupino prostovoljcev pol leta pred odhodom začeli 

pripravljati za prostovoljno delo z otroki na Madagaskarju. S prijateljico sva bili 

koordinatorki skupine in na koordinatorskih usposabljanjih smo ogromno govorili o 

različnih kulturnih vrednotah in o pazljivosti pri delu z otroki iz druge kulture. Takrat 

sem si zaželela, da bi lahko v petih tednih prostovoljske odprave čim bolj začutila 

življenje malgaških otrok. Tako je nastala ideja o primerjalnem diplomskem delu, ki 

govori o vzgojnih vrednotah v Sloveniji in na Madagaskarju. 

Diplomsko nalogo sestavlja teoretični del, ki opisuje povezanost kulture z vzgojo, 

vzgojne vrednote, predstavlja tri različne načine raziskovanja vzgojnih vrednot v 

določenih kulturah in oriše razlike med vzgojo na Madagaskarju in v Sloveniji. V 

empiričnem delu sledi raziskava o vzgojnih vrednotah za ti dve državi z zbranimi 

podatki iz intervjujev in ocenjevalnih lestvic. Temu pa sledi še dnevniški zapis mojega 

bivanja na Madagaskarju. 
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1 TEORETIČNI DEL: 

 

1.1 KULTURA, VREDNOTE IN VZGOJA 

 

Vsaka država ima eno ali več kultur, ki se v njej prepletajo in soustvarjajo družbo tako, 

kot je. Ker se kulture med seboj razlikujejo po miselnosti in po najvišji stvari, ki določa 

kulturo – po vrednotah, so si med seboj zelo različne. Različne kulture z različnimi 

vrednotami pa za seboj potegnejo tudi različne vzgojne vrednote, stile, ideale in prakse.  

J. Tudge (2008) citira Smedleyja (2005, str. 17), ki pravi, da dokazi iz zgodovine in 

medkulturne študije pričajo o tem, da nas kultura oblikuje v vsem, kar smo in v kar 

verjamemo. J. Tudge (prav tam) pravi, da vsi starši želijo otroka vzgajati tako, da bi 

postal uspešen, kar pomeni, da bi se kar najbolje vključil v kulturno skupnost; v eni je na 

primer pomembna individualnost, v drugi timsko delo. 

Definicij besede kultura je več, a med njimi ni bistvenih razlik. Ena izmed definicij je: 

Kultura so vse značilnosti in znanje določene skupine ljudi, ki jih povezuje jezik, kultura, 

kuha, socialne navade, glasba in umetnost. Poleg spadajo tudi ponavljajoči se vzorci in 

značilna obnašanja in kognitivni konstrukti, ki jih prevzamemo v postopku socializacije 

(Alina Bradford, Live science). Beseda kultura izvira iz francoskega izraza, ki ima 

korenine v latinskem jeziku: »colere« pomeni »gojiti, negovati« (prav tam).  

Najpomembnejše komponente, ki določajo kulturo, so vrednote. K vrednoti stremimo 

kot k nekemu cilju, želimo jo živeti, uresničevati. Janek Musek za vrednote pravi, da so: 

»posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se 

nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese 

in naše vedenje« (1993a, str. 72, 73). Objektivna plat vrednote je po Musku (1993a) tisto, 

kar hočemo, subjektivna plat vrednote pa predstavlja vprašanje, zakaj to hočemo in kako 

si stvar predstavljamo, zato so vrednote same veliko bolj kompleksne od dejstev.  

Definicij vrednot je veliko, med seboj so si lahko različne, vendar jih druži kar nekaj 

dejavnikov. Gre za vrednostno komponento, vrednote združujejo veliko različnih 

pojavov, so abstraktne, so pokazatelj kulturnih in družbenih norm, imajo globok pomen 

za posameznika in predstavljajo del naše notranje motivacije (prav tam). Ta stoji 
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nasproti naših nagonov z ideali in vrednotami, ki so kulturno in duhovno pogojeni 

notranji motivatorji, ki nas privlačijo, navdihujejo in nam dajejo moč ter voljo za 

doseganje ciljev. Tako kot nagonski deli so tudi slednji pomemben del naše osebnosti 

(prav tam). Od nekdaj je pri tej temi prisoten spor, kateri del osebnosti je pomembnejši 

za naša dejanja, kateri del nas bolj motivira. Musek (1993a, str. 27, 28) pravi, »da je 

človek bitje, ki nekako združuje biološko, telesno naravo z duhovno, in da se včasih obe tudi 

spopadeta v njem«. Medtem ko nagonski del izvajamo nepremišljeno, duhovne odločitve 

potrebujejo razmislek oziroma podzavestno delovanje.  

J. Musek (1993a) pravi, da vrednote predstavljajo neko gonilo človeka – tisto, kar je 

človeku najbolj »vredno, dragoceno in sveto« (Musek, 1993a, str. 9). Tu je pomembna 

vloga družbe, ki ima na samovoljo posameznika ogromen vpliv, ker zavedno in 

nezavedno vpliva na hierarhijo vrednot, ciljev in idealov, v katere posameznik verjame, 

ki ga motivirajo in v skladu s katerimi ravna.  

Musek (1993a) poudarja, da so filozofi in psihologi, ki se ukvarjajo s klasifikacijo 

vrednot osredinjeni na logično-teoretsko klasifikacijo, ne toliko na izkustveno 

klasifikacijo, kar pomeni, da se te klasifikacije razlikujejo od raziskav, kjer ljudi 

sprašujemo o vrednotah, ki jih živijo sami ali v sklopu družbe. Klasifikacij vrednot je več, 

vsak mislec, ki se je ukvarjal s tem, je izhajal iz svoje perspektive. Eni so izhajali iz vere, 

drugi iz etičnih pravil v družbi, tretji s filozofskega, četrti pa s psihološkega vidika.  

Prva klasifikacija vrednot izvira že iz časa antične Grčije, prvi naj bi jo postavil Aristotel, 

ki loči razumske in nravstvene vrline. V času naj bi ločili tudi antične in krščanske vrline. 

Skozi leta so njegovo klasifikacijo nadgrajevali drugi misleci ali pa so postavljali svoja 

razvrščanja. Ti misleci so bili Nietzsche, Spranger, Weber, Scheller, Ingarden, Heller itd. 

vse do Janeka Muska, ki velja za najmodernejšega klasifikatorja vrednot (Musek, 1993a).  

Klasifikacije vrednot so si med seboj dokaj različne, ker vrednote klasificirajo iz različnih 

pogledov, zaradi različnih namenov in glede na različno družbo ter zgodovinsko 

obdobje, zato se bom v nadaljevanju osredinila le na slovenske in malgaške vrednote. 

Vse vrednote so tesno povezane tudi z religijo (Musek, 1993a). Otrok v okolju srka vase 

vse vrednostne sisteme, ki ga obdajajo – tudi verske (judaizem, krščanstvo, islam, 

hinduizem, budizem ...). Vsaka vera ima svoj moralni kodeks, ki ga povzame iz šeg, 

običajev, navad ljudi in tega, kar je v družbi zaželeno oziroma nezaželeno.  
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Vsak posameznik si skozi vzgojo sestavi hierarhijo vrednot na podlagi vprašanja: 

»Katera vrednota je zame pomembnejša?« Tako kot vsak posameznik ima tudi vsaka 

družba neko hierarhijo vrednot, ki se je drži, vendar je to hierarhijo težko raziskati – 

vsaka vera, ki se skriva v kulturi, ima svoj vzorec. 

Immanuel Kant poveže osebnostni sistem vrednot z družbenim v svojem kategoričnem 

imperativu, ki pomeni, da človek sam deluje tako, kot misli, da bi morala delovati 

družba, da z močjo volje ravna po tistem, kar bi lahko veljalo za obči zakon (R. Petrovič, 

Uvod v Kantovo etiko). 

1.2 VZGOJNE VREDNOTE IN POMEMBNOST RAZISKOVANJA VZGOJNIH VREDNOT V 

RAZLIČNIH KULTURAH 

 

Raziskovanje o vzgojiteljevih vzgojnih vrednotah v različnih državah ali etničnih 

skupinah je dokaj novo. Za raziskovanje so pomembni »kulturni modeli« (Turnšek, 2008, 

str. 146), ki predstavljajo zaželene vrednote in delovanje ljudi v določeni kulturi, zaradi 

katerih se pri odraslih pojavljajo določena prepričanja o otrocih ter »etnoteorije« (prav 

tam, str. 147), katerih avtorji zagovarjajo vpliv »drugih vidikov življenja, npr. do 

starševstva, družine in položaja posameznika v družbi« (prav tam, str. 147). Skozi 

raziskave so teoretiki prišli do več spoznanj, kaj vpliva na prepričanja posameznika ali 

vzgojitelja. 

Turnšek (2008) pravi, da za vzgojo ni pomemben le ozek sklop stališč, po katerih se 

vzgojiteljica ravna in vanje verjame, pač pa na njeno vzgojo vplivajo tudi vrednote in 

stališča širše okolice. Brez poznavanja norm in vrednot širše kulture ne dobimo pravega 

vpogleda v vzgojo (prav tam). Prepričanja vzgojiteljic imenujemo subjektivne teorije, za 

katere Turnšek pravi, da »niso znanstvene teorije, pač pa konstrukti posameznikov, ki 

predstavljajo integracijo vsakdanjih znanj in izkušenj z znanstveno vednostjo« (Turnšek, 

2008, str. 40), kar pomeni, da so pri vzgajanju zelo pomembne tudi vzgojiteljeve 

izkušnje, pogledi na svet in vrednote.  

Avtorica (prav tam) navaja, da gre pri tvorbi subjektivnih teorij vzgojiteljev za vpliv 

»socialnih reprezentacij« (Turnšek, 2008, str. 135) na človeka. To so kulturni »inserti,« ki 

jih človek povzame povsem nezavedno, a kljub temu vplivajo na njegov sistem vrednot, 
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prepričanja in razmišljanje. Pomembno zavedanje za starše in vzgojitelje je, da mediji, 

bežni pogovori ljudi, način neverbalne komunikacije, različni dialekti, subkulture ipd. 

vplivajo na našo percepcijo življenja in posledično na naše razumsko odločanje o 

reakcijah na dražljaje iz okolja. Avtorica (prav tam) poudarja, da obstaja še en močan 

podzavesten vpliv na vzgojiteljeva prepričanja in vzgojne prakse. Gre za naše izkušnje iz 

otroštva, zaradi katerih dojemamo svet na svoj način. Zaradi teh izkušenj si nezavedno 

ustvarimo svojo sliko o tem, kakšni so otroci, kakšni so vzgojitelji, starši ... Drugi 

pomembni dejavniki so (prav tam, po M. Ule (2004), znanje posameznika, narava 

njegovega stališča, pričakovanja okolice o stališčih (prav tam, po A. Polak, 1996),  

razmere v delovnem okolju – v šoli ali vrtcu in (prav tam, po M. Batistič Zorec, 2003) 

»zdravorazumske teorije v vzgoji, ki prevladujejo v družbi« (Turnšek, 2008, str. 134). 

S poznavanjem omenjenih teorij si vzgojitelji lahko oblikujejo kritičen pogled na 

nezavedne vplive iz okolja, ki jih poskusijo ozavestiti in nanje vplivati. Vsak vzgojitelj 

ima svoje izkušnje iz otroštva, iz kulture nezavedno sprejema drugačne dražljaje, živi 

drugačno življenje in ima s tem drugačno prepričanje o vrednotah in o vzgoji za 

vrednote. Ko vzgojitelji reflektirajo svoje delo in se sprašujejo o njegovih ciljih, namenih, 

posledicah, ki jih pusti pri otrocih, z raziskavami o tujih kulturah izvedo veliko novega in 

se lahko zavedo, da nekje, izven njihovih pogledov, obstajajo boljši načini za poučevanje 

(Daniels, Louder, Porter, 2009). Raziskovanje tujih kultur prinaša »kulturno kritiko, nas 

samih«, kot pravita Marcus in Fischer (Tobin, Wu, Davidson, 1989, str. 10). Eksotično z 

raziskavami naredimo znano in znano naredimo eksotično, s tem pa upamo, da ljudje 

(predvsem vzgojitelji) začno gledati na svet širše, zunaj okvirjev, da se znebijo svojih 

predsodkov in predsodkov, ki sta jih vanje prignali širša kultura ali nevednost (prav 

tam). 

Še ena pomembnost raziskovanja vzgojnih vrednot so rezultati raziskav, ki nam 

pokažejo, v kakšne državljane bi družba rada, da zrastejo njihovi otroci, torej nam 

omogočajo vpogled v prihodnost – kakšne vrednostne sisteme bodo imele družbe za 

nami (Turnšek, Rožič, 2010). Rezultati pokažejo tudi, v čem se želene lastnosti otrok 

razlikujejo glede na različne kulture. Različne kulture imajo različne hierarhične sisteme 

vrednot, ki v družbi veljalo za zaželene oziroma nezaželene. Če med seboj primerjamo 

delovanje različnih vrtcev, ki jih imamo za institucije, ki služijo otrokom, staršem in 

posredno širši kulturi, nam to pove ogromno o kulturi ljudi in njihovih navadah, vzgojne 
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prakse tako reflektirajo kulturo kot tudi močno vplivajo nanjo (Tobin, Wu, Davidson, 

1989). 

Kot smo videli, je raziskovanje vzgojnih vrednot in praks zelo pomembno. Obstaja več 

različnih pristopov, ki preučujejo vrednostni sistem kultur in njihovo dejansko 

pojavljanje v življenju v skupnosti. H. R. Bernard (2006) pravi, da zanj ne obstajajo 

metode raziskovanja, ki bi bile le antropološke, sociološke ali psihološke. Vse metode 

zbiranja podatkov se prepletajo z vedo, ki se ukvarja s preučevanjem človeka v 

skupnosti. Metod je veliko, zato jih bomo pustili ob strani, z različnimi raziskovalnimi 

pristopi pa se bomo seznanili v naslednjem poglavju. 

RAZLIČNI PRISTOPI K RAZISKOVANJU VZGOJNIH VREDNOT IN PRAKS V RAZLIČNIH 

KULTURAH 

1.2.1 ETNOGRAFSKI PRISTOP 

»Etnografija je za kulturnega ali socialnega antropologa to, kar je laboratorijska 

raziskava za biologa, arhivska raziskava za zgodovinarja ali anketa za sociologa« (Muršič, 

2011, po Monaghan in Just 2000, str. 13). 

Pomen besede etnografija se skriva v stari grščini: »Ethnos = tuje ljudstvo, barbari, 

čreda, krdelo in graphein = opisovati« (Muršič, 2011, str. 75).  

Muršič piše o etnologiji oziroma socialni/kulturni antropologiji, o vedah, ki preučujeta 

način življenja ljudi. Ker ljudje živimo različno, v različnih okoliščinah in različnih 

skupnostih, želijo antropologi znanja o ljudeh pridobiti s čim več zornih kotov – s 

pomočjo etnografske metode, ki »temelji na izjemno preprostem načelu, da je človeško 

življenje mogoče sistematično preučevati z njegovo neposredno izkušnjo ali njenim 

najboljšim približkom« (Muršič, 2011, str. 7). 

Etnografska metoda je ena najbolj znanih raziskovalnih metod v družboslovju in zajema 

vrsto raziskovalnih tehnik, ki morajo biti v koraku s časom (prav tam). 

Ameriški in britanski antropologi etnografsko metodo enačijo z opazovanjem z udeležbo. 

Opazovanje z udeležbo je tudi »temelj kulturne antropologije« (Muršič, 2011, po 

Bernard 1994, str. 136). Muršič (2011) se opira na teorijo Malinowskega (1979), ki 

pravi, da je za opazovanje z udeležbo potrebno sobivanje z ljudmi.  
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Poznamo kar nekaj etnografskih raziskav, ena izmed njih je navedena v knjigi Parents 

cultural belief systems. V različnih kulturah starši pri otrocih opažajo podobne razvojne 

značilnosti, ravnajo pa v skladu s kulturo, ki jim narekuje vrednote, ki jih prepoznamo v 

njihovem obnašanju, razvnanju z otroki, kaznih itd. Temu pravimo starševski vrednostni 

sistemi ali starševske etnoteorije (Harkness, Super, 1996). V knjigi celotno peto poglavje 

opisuje raziskavo Roberta l. Levya, ki je raziskoval razlike v starševskih etnoteorijah na 

Tahitiju (mesto Piri) in v Nepalu (mesto Bhaktapur). Spodaj je kratek povzetek 

primerjalne raziskave: 

 Levyja je zanimalo, kakšna so bila otroštva staršev, kako ljudje v mestu mislijo, da 

se otroci učijo in kako jih je potrebno učiti? V mestu Piri se otroci v večini sami učijo 

opravljati različne naloge. Tako se njihova znanja razlikujejo glede na njihov karakter in 

sposobnosti, ker jih nihče ne uči veliko, učijo se s poskušanjem in skozi napake. Starši jih 

opozorijo le zaradi velikih napak ali če jim preti nevarnost. Bolj razviti deli mesta na to 

gledajo kot na zastarele vaške prakse, saj v mestnem življenju počasno učenje preko 

opazovanja in poskušanja ni več mogoče, ker je prepočasno. Učenje v Nepalu se zelo 

razlikuje – vsega, kar otroci znajo, jih mora nekdo naučiti – postavijo ga ob steno, da se 

nauči stati, prestavljajo mu noge, da se nauči hoditi, predenj postavijo skledo in ga naučijo 

jesti. Če otroka ne naučijo teh stvari, velja za moralno slabega človeka. Eden izmed dečkov 

v raziskavi je rekel, da če ga oče ne bi naučil discipline, bi sam postal ropar ali pa bi umrl v 

nesreči.  

 

Zadnji stavek kaže pomembnost učenja v tej kulturi – če ga oče ne bi naučil, bi postal 

»slab« ali bi se mu zgodilo nekaj hudega. To sta dva primera popolnoma različnih 

starševskih etnoteorij. 

 

1.2.2 ANTROPOLOŠKI PRISTOP 

 

Antropologija po Muršiču (2011) predstavlja najsplošnejšo vedo, ki preučuje človeka. 

Beseda izhaja iz grščine (anthropos = človek, logos = veda, znanje, govor).  

 M. Mead (1971) opisuje antropološki pristop kot opazovalni pristop. Meadova (1971, 

str. 38) pravi, da »se mora antropolog obnašati deloma kot majhen otrok, ki ga učijo prvih 
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besed in stavkov, deloma pa kot jezikoslovec, ki sestavlja prvo slovnico«. Težko je delati 

zapiske in opazovati, če ne poznamo jezika oziroma nimamo ob sebi dobrega prevajalca.  

 

Ko antropolog usvoji jezik, lahko zares dobro opazuje, si zapisuje drobce, pomembnosti, 

malenkosti, dela skice, raziskuje ozadja določenih dejanj, akcij, bolezni ... Če hoče 

antropolog priti do dobrih rezultatov, mora živeti točno tako kot ljudstvo, ki ga 

raziskuje. Sprijazniti se mora z njihovo hrano, higienskimi in drugimi navadami, čeprav 

se mu to lahko pogosto upre. Še vedno ni dovolj, da izve posamezne informacije. Če želi 

posplošiti in opisati določeno kulturo, mora o njihovih navadah izvedeti prav vse (prav 

tam).  

 

Avtorica M. Mead je naredila kar nekaj antropoloških raziskav. V eni izmed svojih študij 

se je poglobila v spol in značaj ljudi, ki se v različnih kulturah razlikuje: »Kot je znano, 

sem, medtem ko sem poskušala osvetliti temo razlik med spoloma, našla tri plemena, ki so 

zelo prikladno živela v oddaljenosti približno 160 kilometrov. Pri enem se moški in ženske 

obnašajo, kot bi mi pričakovali, da se bodo obnašale ženske – blago, starševsko, odzivajoče; 

pri drugem se oboji obnašajo, kot bi mi pričakovali, da bi se obnašali moški – silovito in 

samoiniciativno; in pri tretjem se moški obnašajo v skladu z našim stereotipom o ženskem 

obnašanju – so zapeljivi, si kodrajo lase in hodijo po nakupih, medtem ko za ženske velja, 

da so energične, da upravljajo in se ne lepotičijo.« (M. Mead, 2002, str. 2). Če skrajšam in 

povzamem eno izmed njenih antropoloških raziskav: 

 

Ko je Margaret Mead z ekipo preiskovala Novo Gvinejo, je bilo eno izmed ljudstev, ki so jih 

preučevali, ljudstvo Mundugumorjev, ki živijo ob divji, neukrotljivi reki Juat in imajo 

središče svojega največjega naselja v mestu Kanakatemu. Gre za ljudožersko ljudstvo, kjer 

vsi nosijo naše stereotipno moške vloge, kjer nihče nima ženske nežnosti in miline. Ljudstvo, 

ki šteje 2000 ljudi, se deli na dve skupini – prva je tista, ki živi na obeh bregovih divje reke, 

drugi pa živijo v vaseh malo oddaljenih od reke, ker se je preveč bojijo. S strahom do reke 

so se tako ločili na dve skupini, čeprav govorijo isti jezik, pa se imajo za dve različni ljudstvi 

– med seboj se občasno jedo in se zaradi tega tudi ne poročajo. Druga plemena zaničujejo, 

vendar se zavedajo njihove koristnosti, ker jim priskrbijo stvari, ki jih sami ne pridelajo ali 

izdelajo – košare, lonce, rezila za sekire itd., zato pazijo, da ne pobijejo/pojedo vseh. Ker 

vse zamenjajo, »samim ni treba ničesar izdelovati, moški se lahko posvetijo lovu na glave in 
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izvajanju plesov, ženske pa vrtnarjenju, gojenju tobaka in ribolovu.« (M. Mead, 2002, str. 

113). Ženske, ki so bile rojene tako, da jim je popkovina objemala vrat, pozneje pletejo 

košare, taki moški pa postanejo umetniki in izrezujejo lesene reliefe in kipce, ki naj bi bila 

telesa za krokodilje duhove iz reke. Vsak moški ima svoje bivališče, ki je skrito ali zaščiteno 

s koli. Znotraj so koče namenjene njegovim ženam, sinovi niso vredni ničesar, zato spijo na 

tleh, zunaj. Tako živijo tudi zato, da ne srečajo svojih bratov – mlajši brat lahko s starejšim 

spregovori le v izrednih okoliščinah, drugače ne, veliko se prepirajo, podnevi se družijo med 

seboj le ženske.  

 

Otrok Mundugomorov je odtrgan od ljubezni, že zgodaj ga navajajo na tako življenje s 

spanjem v hladnih, temnih in trdih, zaprtih košarah, ki po navadi ostanejo v koči. Če otrok 

joka, mu le potrkajo po košari, podojijo jih le redko, če ob trkanju res ne nehajo jokati. 

Dojenje ni nežno in ljubeče, vendar divje, bojevito in je le zadovoljevanje potrebe po hrani, 

nato otroka takoj spet vrnejo v košaro. Od dojenja jih odvadijo s hladnim odrivanjem od 

sebe in tepežem. Otroka, ki mu uspe preživeti do 1. ali 2. leto, matere nosijo na hrbtu, kjer 

se drži za materine lase – ne podpira ga nič drugega. Če otrok joka, ga velikokrat udarijo, 

ko shodi, mora poskrbeti sam zase, mati ga ima pod nadzorom le zato, da se ne utopi v 

vodi, ki jo s tem zastrupi in ni več pitna. Deklice so bolj zaželene kot dečki. Kultura je 

kompleksna in otroci se morajo navaditi še na ogromno nekih tabujev in kulturnih vrednot, 

ki se popolnoma razlikujejo od naših (prav tam). 

 

1.2.3 EMPIRIČNI PRISTOP  

 

Empirične raziskave so vse vrste raziskav z anketami, vprašalniki in drugimi 

raziskovalnimi tehnikami. Ene izmed najbolj znanih empiričnih raziskav so 

javnomnenjske raziskave.  

Z javnomnenjskimi raziskavami dobimo sliko, kakšno mnenje si o neki stvari ustvari 

večina populacije. Zaradi teh raziskav lahko raziskujemo, kako ljudje rečejo in kako 

delujejo. J. Musek (1993a) pravi, da je raziskovanje odstopanj izrečenih besed ljudi o 

vrednotah od dejanskih praks dokaj novo. Prvi naj bi se v raziskovanje podal socialni 

psiholog La Piere, v letu 1934, s člankom Stališča nasproti dejanjem: 
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V raziskavi je ugotovil, da ljudje, ki imajo najhujše predsodke do npr. druge rase, ob 

srečanju s to raso ne odreagirajo sovražno. Čeprav naj rase ne bi marali, pravijo, da je 

posameznik »čisto v redu«. Enako je z velikimi vodji, ki so v duhu rasizma pobili druge rase 

– sami jih vejetno ne bi mogli, preko drugih oseb in pogodb pa so jih lahko. Enako velja za 

stališča, vrednote in ideale. Imamo jih, a se pogosto ne ravnamo po njih. 

 

Kot smo že omenili, Musek (1993a) pravi, da empirične raziskave kažejo rezultate, ki jih 

izrazijo ljudje, ki vrednot ne rangirajo logično ali znanstveno, temveč intuitivno. Tako se 

te raziskave razlikujejo od filozofskih razvrščanj vrednot v hierarhije. Z vprašanjem, v 

kolikšni meri se ti dve kategoriji ujemata, se ukvarja multivariantni pristop. Ta pristop 

skuša s posebnimi vzorci ujemanj dokazati korelacijo vrednot na ocenjevalnih lestvicah 

vrednot, ki jih rešijo ljudje, in hierarhičnimi vzorci vrednot iz teorije (Musek, 1993a, str. 

101).  

J. Musek (1993a) povzema Shaloma H. Schwartza, ki je naredil empirično medkulturno 

raziskavo vrednot (The Schwartz Value Survey) s 25 vzorci oseb iz različnih kontinentov 

in držav. Rezultati njegove raziskave so dokazali, da se v večini kultur dokaj pogosto 

pojavljajo določene kategorije: 

 

1. »Kategorija dosežka, 

2. kategorija moči, 

3. kategorija samousmerjenosti, 

4. kategorija stimulacije, 

5. kategorija hedonizma, 

6. kategorija univerzalizma, 

7. kategorija dobronamernosti ... «  

(J. Musek, 1993a, str. 148–149).  

 

Čeprav so si kulture različne, večina ljudi stremi k sreči, samoaktualizaciji, socialni 

organiziranosti, kvalitetnim medosebnim odnosom ipd. Seveda od kulture do kulture 

obstajajo majhna odstopanja. Tudi med posamezniki in spoloma obstajajo razlike in 

odstopanja.  
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Turnšek (2008) povzema Basaneza, Ingleharta in Morena (1996) in Ingleharta (1995, 

1997), ki pravijo, da so pomembna komponenta kulture tudi vzgojne ciljne lastnosti 

otrok, ker so te trdno prepletene s staliči, vrednotami in kulturnimi vzorci. Ti avtorji so 

opravili empirično raziskavo, kjer so želeli od ljudi izvedeti, katere so zaželene 

vrednostne lastnosti otrok. Turnšek (2008) se opira na Ingleharta (1995), ki lastnosti in 

vedenjske vzorce razdeli na religiozne vzorce, državno oblast in tiste, ki se osredinjajo 

na razvoj posameznika oziroma stremijo k samoaktualizaciji osebe. 

 

Raziskava »World Values Survey« (Basanez, Inglehart in Moreno, 1996) prikaže zanimive 

odgovore na zgoraj omenjeno vprašanje o želenih lastnostih otrok na 42 različnih 

območjih, kjer so imeli ljudje na voljo 11 različnih vrednot (»lepo vedenje, vernost, 

samostojnost, strpnost in spoštovanje do drugih, odločnost/vztrajnost, domišljija, 

nesebičnost, ubogljivost varčnost, trdo delo in odgovornost« (Turnšek, 2008, str. 91)), 

izmed katerih so jih morali izbrati pet, ki so se jim zdele najbolj pomembne kot lastnosti 

otrok v njihovi deželi. Turnškova (2008) se opira na rezultate iz Poročila o človekovem 

razvoju (2000/2001, str. 46), ki kažejo, da se glede na različne države, želeni vrednostni 

vzorci družijo v tri večje skupine: tradicionalno religiozno (kjer so glavne vrednote: 

»vernost, ubogljivost in lepo vedenje« (Turnšek, 2008, str. 91), ki delujejo na otroka bolj kot 

socialno-ekonomski status dežele, saj ni važno, katera religija prevlada v državi ali kako 

ekonomsko močna država je, važno je le, kako visoko mesto zasede vera v vrednostni 

hierarhiji vrednot. Te države so tako razvite države kot npr. Združene države Amerike in 

manj razvite države kot npr. Indija, Turčija itd.), državno-legalno avtoriteto (kjer so 

najpomembnejše vrednote »trdo delo, varčnost, odločnost/vztrajnost ter samostojnost« 

(Turnšek, 2008, str. 93) in veljajo predvsem za države z veliko željo po storilnosti – 

Japonska, Kitajska, baltske dežele) in postmoderno (kjer za najpomembnejše veljajo 

vrednote »domišljija, strpnost/spoštovanje do drugih ter odgovornost« (Turnšek, 2008, str. 

93). To so vrednote, ki se odmikajo od državno-legalne avtoritete in materialističnega 

mišljenja in se usmerjajo k ustvarjalnosti otroka, samoaktualizaciji ljudi. To velja predvsem 

za severne evropske države – Finska, Nizozemska, Danska itd.) 

 

Kaj so empirične raziskave pokazale o želenih lastnostih otrok v Sloveniji, si bomo 

ogledali v naslednjem poglavju. 
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1.3 VZGOJNE VREDNOTE IN PRAKSE V SLOVENIJI IN NA MADAGASKARJU 

Med državama je v vzgojnih vrednotah in praksah ogromno razlik. J. Musek (1993a, str. 

248) pravi, da »vsaka družbena skupnost, vsaka kultura in vsako zgodovinsko obdobje 

oblikuje, poleg univerzalnih vrednot, ki jih pač v glavnem sprejema in ohranja, svoje 

specifične vrednote in vredostne hierarhije«. Že samo v naši kulturi se pojavljajo razlike 

zaradi zgodovine, koliko razlik se pojavi šele med različnimi kulturami?  

J. Musek (1993b) pravi, da si niti dve osebi na svetu nista enaki. Na posameznikovo 

osebnost močno vplivata kultura, v kateri živi, in njegov družbeno-socialni položaj. Ko se 

posameznik socializira v družbo, povzame njene norme, navade in vrednote. Logično je, 

da se bosta dva posameznika iz dveh razlličnih kultur socializirala oz. ponotranjila 

družbene vrednote in norme drugače, torej se bo njuna osebnost razlikovala.  

Kulturne vrednote in norme pridobivamo od okolja preko zgledov, vzgoje in 

izobraževanja, z različnimi oblikami indoktrinacije ... Pri ponotranjanju družbenih norm 

in vrednot je pomemben tudi socialno-ekonomski status. »Tako se vzgoja v lovsko 

nabiralnih skupnostih usmerja k oblikovanju individualne iznajdljivosti in 

samouveljavljanja, medtem ko se v pogojih poljedelskega in mestnega življenja usmerja 

bolj k oblikovanju smisla za sodelovanje, odgovornost in občutek dolžnosti in poslušnosti.« 

(J. Musek, 1993b, str. 23). 

Razlike v vrednotstnem sistemu v družbah se lahko pojavijo tudi zaradi gospodarskega 

razvoja (Turnšek, Rožič, 2010, po Inglehart 1995; 1997). Če upoštevamo to teorijo, se 

zaradi različnih gospodarskih ravni v Sloveniji in na Madagaskarju tudi vrednote 

razlikujejo. 

Pri opazovanju druge kulture nas, Slovence, lahko ovira zahodnjaška miselnost, ki je npr. 

Malgaši nimajo (P. Opeka, 2006, str. 46): »Verjeti moraš v to, kar delaš, ljubiti in biti 

stanoviten v tej ljubezni. To so trije stebri za učinkovito pomoč. To za marsikoga med nami 

pomeni, da mora postaviti na glavo svoj lastni sistem vrednot. Zahodna miselnost, ki se 

kaže v tem, da vse intelektualiziramo, zamegli vse poti; počutimo se vsevedne, avtonomne, 

sposobne vsega. Zato tudi tako malo vemo. Enemu samemu človeku ne more uspeti.« 
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1.3.1 ŽIVLJENJE IN VZGOJA V SLOVENIJI 

 

Na podlagi javnomnenjskih raziskav (empirični način raziskovanja) lahko vrednote 

ločimo v devet skupin, ki se od družbe do družbe razlikujejo. Za Slovenijo velja lestvica 

(prvo mesto zasedajo najpomemnejše vrednote, drugo mesto manj pomembne itn.): 

1. USMERJENOST K TRADICIONALNIM IDEALOM IN MORALI (TRADICIONALNA 

MORALNA ORIENTACIJA) – to skupino sestavljajo vrednote: »družinska sreča, 

zvestoba, poštenost, dobrota in delavnost« (J. Musek, 1993a, str. 124). Te vrednote 

predstavljajo rdečo nit našega delovanja v družbi, predstavljajo pojem moralnosti, 

ki združuje kulturno tradicionalnost, čut dolžnosti, medosebne in družinske odnose 

– brez njih bi vsaka družba razpadla. 

 

2. USMERJENOST K STATUSU IN REPUTACIJI (STATUSNA ORIENTACIJA): v njej 

najdemo vrednote: »politični uspeh, ugled, udobno življenje, denar« (J. Musek, 

1993a, str. 126). To so vrednote, ki za raliko od prejšnjih, osnovni pomen dajejo 

nam samim, našemu ugodju. 

 

3. USMERJENOST K DEMOKRACIJI IN SVOBODI (DEMOKRATSKO-SOCIETALNA 

ORIENTACIJA): sem spadajo vrednote »mir, enakost in svoboda« (J. Musek, 1993a, 

str. 129). To so vrednote, ki jih ne živijo vsi ljudje, saj predstavljajo neke višje cilje, 

kot so duhovna rast, samoaktualizacija, težnja po odkrivanju in nadgrajevanju 

svojih talentov in znanj. 

 

4. USMERJENOST H KULTURNIM (DUHOVNIM) VREDNOTAM (DUHOVNO-

KULTURNA ORIENTACIJA): sem spadajo vrednote: »kultura, v manjši meri pa tudi 

ustvarjalnost in lepota« (J. Musek, 1993a, str. 130), ki so najbolj povezane z verami 

in kulturnimi navadami. 

 

5. USMERJENOST K (SAMO)URESNIČENOSTI (SAMOAKTUALIZACIJSKA 

ORIENTACIJA): sem spadajo vrednote »narava, samoizpopolnjevanje in znanje« (J. 

Musek, 1993a, str. 131) 
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6. USMERJENOST K RELIGIOZNIM VREDNOTAM (RELIGIOZNA ORIENTACIJA): tu je 

pomembna vrednota vera, ki jo ljudje subjektivno postavijo zelo visoko ali zelo 

nizko.  

 

7. USMERJENOST K HEDONISTIČNIM VREDNOTAM (HEDONSKA ORIENTACIJA): 

sem spadajo vrednote: »vznemirljivo življenje, zabava, privlačnost, spolnost, lepota 

in denar« (J. Musek, 1993a, str. 132). 

 

8. USMERJENOST K PATRIOTIZMU (ORIENTACIJA K PATRIOTIZMU): sem spada 

vrednota »patriotizem, nižji nasičenji sta npr. še pri vrednotah znanje in zdravje« (J. 

Musek, 1993a, str. 133). Vrednota se povezuje z domoljubnostjo. 

 

9. USMERJENOST K SPOZNAVNIM (INTELEKTUALNIM) VREDNOTAM 

(SPOZNAVNA ORIENTACIJA): sem spadata vrednoti »modrost in resnica« (J. 

Musek, 1993a, str. 133) 

1.3.1.1 ŽELENE LASTNOSTI OTROK V SLOVENIJI 

 

Ena izmed empiričnih raziskav, ki prikazuje, katere vrednote pri vzgoji skušamo 

posredovati Slovenci in kako se razlikujemo od drugih ljudi v Evropi, je raziskava dr. 

Nade Turnšek in Alenke Rožič. Raziskava se omeji na evropski prostor, kjer raziskuje 

želene lastnosti otrok v dvajsetih evropskih državah z lestvico petih najpomembnejših 

vrednot in na enak način raziskuje enako vprašanje tudi v Sloveniji v letih 1992, 1995, 

1999 in 2005 (Turnšek, Rožič, 2010). 

Rezultati raziskave kažejo, kako se lestvica petih vrednot spreminja glede na 

raziskovano državo. Slovenci v evropskem okvirju s štirimi petinami kot 

najpomembnejšo navajajo vrednoto »samostojnost«, ki jo npr. v Romuniji, Ukrajini in 

Španiji vidi kot pomembno manj kot tretjina prebivalcev (Turnšek, Rožič, 2010). Glede 

na dve skupini vrednot »tradicionalni in progresivni vzorec« (Turnšek, Rožič, 2010, str. 

189) raziskava razvrsti vse evropske države v lestvico glede na vrednotenje želenih 

lastosti pri otrocih. Najbolj se tradicionalni vzorec kaže v Romuniji, progresivni vzorec 

pa npr. v Švici ali na Švedskem. Slovenija zavzema mesto nekje na sredini med obema 
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vzorcema. Avtorici opišeta to mesto takole: »... slovenski vzorec, ki se z nizkim 

vrednotenjem domišljije in odgovornosti razlikuje od progresivnega vzorca, prav tako pa z 

nizkim vrednotenjem trdega dela in vernosti tudi od tradicionalnega, [...] karakteristično 

pa je visoko vrednotenje samostojnosti in odločnosti. Španski vzorec je v tem pogledu 

nasprotje slovenskega ...« Države, v katerih se kultura niti ne spremeni drastično, lahko 

kažejo velike razlike med vrednostnimi sistemi. 

Raziskovalki sta za primerjavo uporabili povprečja drugih evropskih držav pri 

posameznih vrednotah in tako ugotovili, da sta v Sloveniji »izrazito nadpovprečno 

zastopani samostojnost in odločnost/vztrajnost (nekoliko tudi nesebičnost), bistveno pod 

povprečjem pa sta domišljija in trdo delo (deloma tudi odgovornost in vernost)« (Turnšek, 

Rožič, 2010, str. 193). Z evropskim povprečjem Slovenija sovpada z vrednotami 

strpnost, varčnost, ubogljivost. Do razlik v vrednostnih sistemih prihaja zaradi različnih 

življenjskih okvirjev ljudi (lepo vedenje npr. poudarjajo starejši in nižje izobraženi itn.) 

(prav tam). 

 

Tako kot se želene lastnosti otrok razlikujejo glede na državo, se spreminjajo tudi 

znotraj države v različnih obdobjih. Za Slovenijo se je lestvica močno spreminjala v letih 

199– 1995. Do leta 2005 se je lestvica le malo spremenila (Turnšek, Rožič, 2010). V letu 

1992 so naši državljani želeli vzgojiti verne otroke z lepim vedenjem. Leta po tem so te 

želje upadle, nekoliko pa je rasla želja po vzgoji otrok z domišljijo.  

Najbolj zaželene vrednote, ki bi jih Slovenci radi privzgojili otrokom od leta 1995 do 

2005, so »samostojnost, strpnost, odgovornost« (Turnšek, Rožič, 2010, str. 197), najmanj 

pa »domišljija, vernost in ubogljivost« (prav tam, str. 197). 

1.3.2 ŽIVLJENJE IN VZGOJA NA MADAGASKARJU 

 

Naslednje poglavje govori o življenjskih razmerah v določenih predelih Madagaskarja. 

Želim poudariti, da spodnji opisi ne veljajo za ves otok Madagaskar. Opisujejo predvsem 

predel okoli glavnega mesta, kjer deluje Pedro Opeka, in jugovzhodni predel, kjer 

delujejo drugi slovenski misijonarji. Zapisi so povzeti ali citirani iz knjig misijonarjev 

Pedra Opeke, ki še vedno deluje na Madagaskarju, in Janka Slabeta, ki je pred časom 
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deloval na jugovzhodnem predelu otoka. Opisani predeli so izbrani zato, ker sem bila 

tam tudi sama v interakciji z otroki. 

 

Državo ljudje radi označijo kot državo »Tretjega sveta,« ker so v njej velik del vsakdana 

materialna revščina, lakota, bolezni, alkoholizem, droge in nasilje. S spodnjimi opisi 

skušam prikazati grob oris malgaškega okolja, s katerim se vsak dan soočajo otroci, saj 

se zelo razlikuje od slovenskega okolja. Izpostavila bom tamkajšne problematike. 

 

Na Madagaskarju je materialna revščina velik nacionalni problem. Na vprašanje, zakaj je 

prišlo do take revščine, v svojem delu skuša odgovoriti Pedro Opeka (2005). Verjetno 

gre za malgaško državno ureditev in državne voditelje. Z marksizmom so odpravili 

francoščino v šoli in poskrbeli, da je imel vodja pod nadzorom vse sisteme v državi, kar 

je pomenilo (prav tam, str. 226): » ... odsotnost sleherne odgovornosti, korupcija, porušen 

izobraževalni sistem, inflacija, nobene infrastrukture, nobene modernizacije javnih služb 

...«  

Z namenom pomagati ljudem in jim stopiti blizu, je Madagaskar poselilo kar nekaj 

slovenskih in tudi drugih tujih misijonarjev. Pred prihodom enega izmed misijonarjev, 

Pedra Opeke, so materialno revnejši ljudje iz glavnega mesta živeli na smetišču, kjer ni 

bilo pogojev za dostojno življenje. Zaradi boljše kakovosti življenja je Pedro Opeka začel 

graditi Akamaso – vas, kjer so si ljudje s smetišča lahko začeli ustvarjati življenje. 

Ljudem poleg glavnega mesta je skušal ustvariti življenje s šolo, delom, vrtci, hrano in 

prihodnostjo (Opeka, 2005). 

Povsod, kjer živijo materialno revni ljudje, primanjkuje upanja, vere v življenje in 

prihodnost, zato se ljudje poslužujejo metod, ki začasno omilijo njihove probleme in 

skrbi. Na Madagaskarju so se alkohol, droge in posledično nasilje zaskrbljujoče razširili 

(Opeka, 2005). Ljudje s pomočjo alkohola in drog bežijo pred realnostjo in zato niti ne 

znajo delati z denarjem. Ne poznajo prihrankov, ker preprosto ne razmišljajo o 

jutrišnjem dnevu. Ljudje se počasi navajajo na to, kako škodljiv je alkohol in kakšne so 

njegove posledice. 

 

Ena izmed posledic popitega alkohola je zagotovo nasilje, ki je na Madagaskarju ponekod 

še vedno zelo razširjeno. Nasilje se vse prevečkrat konča s smrtnim izidom (P. Opeka, 
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2008, str. 58): »V zadnjih štirih mesecih so v Tani uradno zabeležili 64 umorov. Pred 

tridesetimi leti je bilo kaj takega nepredstavljivo.« Problem so tudi organizirane roparske 

tolpe, ki pustošijo po jugovzhodnem delu otoka (Slabe, 1998). Malgaši jim pravijo 

»dahalo« (Opeka, 2008, str. 35). 

 

Malgaški otroci se tako stalno srečujejo z opisanim okoljem, kjer je tudi veliko bolezni (J. 

Slabe, 1998). Lakoto in bolezni poslabšujejo še slabe medicinske razmere. Bolnišnic je 

malo, zdravniki so redko na voljo. J. Slabe opiše preprost primer malgaške nesreče in 

oskrbe (1998, str. 196): »Desetletnemu otroku je na nogo stopil vol in mu jo zlomil. 

Starejši fant mi je pripovedoval: »Noga je zlomljena, vendar ni zdrobljena. Sedaj sem mu jo 

že večkrat masiral. Jutri pa jo bom dal v mavec.« »Kje pa si dobil mavec?« »No, to se samo 

tako reče, obvezal jo bom med dve deščici.« Malgaši so močni ljudje, razmere, v katerih 

živijo, si v Sloveniji težko predstavljamo. 

Ker so ves čas izpostavljeni alkoholu, mladi po njem posegajo že zelo zgodaj. P. Opeka 

opisuje eno izmed mnogih zgodb srečanja otrok za alkoholom: (2005, str. 42): »Med 

zgodbami je tudi tista o Nataši. Niti tri leta še ni bila stara, ko smo jo na silo vzeli očetu in 

mami, ki nista prihajala več delat niti na smetišče, tako sta bila že zapita. Nenehno pijana 

sta dajala alkohol tudi svoji hčerki. Otrok, ki je bil suhljat in slaboten, se je umaknil v 

popoln molk. Ob naši potrpežljivosti in ljubezni je deklica spet našla besede, potem tudi 

zaupanje vase. [...] Pri nas je kar vzcvetela, rasla je skupaj z osmimi drugimi deklicami, z 

zgodbami, ki so bile podobne njeni. Njeni starši so umrli kmalu potem, ko smo jim vzeli 

otroka. Nataši nisem ničesar skrival. Pozna svojo zgodbo. Danes je stara deset let, njen 

hripavi glas in njeno drobceno telesce sta posledica njenega otroštva. Toda na njenem 

obrazu je nenehen nasmeh. Kadar jo opazujem, sem globoko prepričan in se zavedam, da 

smo ji rešili življenje. In rešiti otroka – mar ne pomeni to rešiti svet?«  

 

V primarnih življenjskih pogojih na smetišču skrbi za vzgojo ni bilo, ker so vsi 

zadovoljevali prvo in edino možno potrebo – potrebo po preživetju. Pedro Opeka npr. 

opisuje mamo na smetišču (2005, str. 13): »Nosila je novorojenčka, kakor ga nosijo 

Afričanke [...] Njene prsi so bile uvele, njene noge pokrite z lišaji. Nenadoma je spustila 

otroka k prsim, ga nahranila. Bil je otrok, ki je bil zelo verjetno rojen na smetišču, kajti 

nekateri so tukaj živeli od rojstva. [...] Moj bog, koliko časa ima še pred seboj ta otrok ...« 
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Avtor je te grozote videl, doživel in se začel boriti za izboljšanje njihovega življenja, 

predvsem za življenja otrok, ki so imeli pred seboj še celo življenje.  

Otroci so poleg materialne revščine, bolezni in drog izpostavljeni tudi močnemu 

kulturnemu izročilu dežele. Vsako malgaško pleme je razdeljeno v klane, ki veruje v 

različne stvari, preganjajo jih različni tabuji in duhovi: »Kdor pobije kačo, jo običajno vrže 

na cesto, da jo drugi vidijo. Če namreč tega ne bi storil, bi zvečer njegovo družino obiskala 

smrt.« (J. Slabe, 1998, str. 11). V drugem klanu obstaja neka žival (podvrsta makija), ki jo 

častijo drugače (J. Slabe, 1998, str. 91): »Domačini verujejo, da ta žival prinaša kraju, kjer 

je dalj časa obležala mrtva, nesrečo. Zato se vsakdo potrudi, pa čeprav ob polnoči, da jo 

čimprej prenese do najbližje vasi. Tam samo zavpije: »Hahay! Hahay!« in se vrne. Nosijo ga 

kot človeškega mrliča, povitega v kos blaga in s slamnato preprogo.[…] Če ga kdo ponesreči 

ubije, kar se zlahka zgodi, ker žival ne beži, mora za njim opraviti enake pogrebne obrede 

kot za človekom. Zaklati mora celo vola.«  

Vsak klan ima svojega vrača, ki ima svojo vlogo (J. Slabe, str. 194): »K tuberkulozni ženi 

so poklicali čarovnika. Njegova diagnoza: »Obsedenost s hudobnim duhom.« Osem mesecev 

so ga enkrat na teden izganjali. To delajo ponoči ob vpitju, petju, plesu in žganju, ki ga 

ponudijo tudi obsedencu.« Ljudje verujejo v stvari, ki se nam zdijo nemogoče. Kljub temu 

moramo te obrede spoštovati in skušati razumeti. 

Čeprav so si klani med seboj različni, pa večino malgaškega ljudstva druži skupna vera, 

ki je težko opredeljiva: »Pogani je neprimeren izraz, ker Antešaki verujejo v enega 

pravega Boga, duhovno bitje. Tudi animisti niso, čeprav imajo nekatere podobnosti … Pri 

njih je na prvem mestu Bog, nato predniki, narava (zelišča kot zdravila) in neznani duhovi, 

ki prebivaju na tabu krajih ali pa se naselijo v človeku (tromba).«  

Zaradi različne vere tudi obred pogreba poteka drugače kot pri nas (Slabe, 1998). 

Malgaši imajo pogreb za večdnevni praznik. Ljudi pokopavajo v skupno grobnico. K 

temu sodi določen obred (1998, str. 35): »Ko so postavljali kamen, so morali sorodniki 

obvezno zaklati štiri goveda, eno, ko so šli kamen iskat, drugo, ko so ga nesli oziroma vlekli 

domov, tretje, ko so kamen postavljali, in tako dalje. Seveda je bilo takrat manj ljudi, zato 

tudi manj mrtvih, pa več goved. Danes je praznik le še tedaj, ko kamen postavljajo.« V 

zadnjem odstavku je vidno, da je število govedi (tj. pokazatelj socialnega statusa 

Malgaša) upadlo, revščina se je povečala in tako vpliva tudi na njihove kulture navade, ki 
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pa jih kljub lakoti ne opustijo povsem. Zadnjo trditev potrjuje J. Slabe (1998, str. 79): 

»Velikokrat ni denarja za zdravila, za dostojen pogreb pa prodajo tudi zadnji kos zemlje.« 

Tako kot imamo belci predsodke do črncev, imajo tudi Malgaši predsodke do nas. J. Slabe 

opiše malgaške besede (1998, str. 28): »Nekega dne pa me je srednješolec takole 

pozdravil: »Kaj belci iščete tukaj? Mi vam moramo služiti. Ne poznate bratske ljubezni kot 

mi. Še našega jezika ne znate.« Malgaši imajo za belce poseben izraz, ki nosi korenine v 

prepričanju, da smo nekaj božjega (prav tam, str. 152, 153): »Ob otroku je po legendi tudi 

nastal izraz »vazaha« za belce. Človeški otroci so se spečali z božjimi. Novorojenček je bil 

bel in ne črn. Vsi so ga hodili gledat. »Efa voazahako« tj. »sem ga že videl« je vsakdo rekel. 

Tako je to ime ostalo za belce. Ker so belci na pol božji sinovi, zato tudi lahko tako 

napredujejo v tehniki.« 

Malgaški otroci povzemajo te predsodke in kulturne navade. Njihovo ljudstvo zna 

obračati besede, hitro se znajdejo pri skrbi za svojo korist (J. Slabe, 1998). So tudi zelo 

čustveni in se zamere lahko čudno končajo. Rajši si izmislijo zgodbo, kot nekoga 

direktno prizadenejo ali zavrnejo (J. Slabe, 1998). Beseda »ne« je redko uporabljena 

(Opeka, 2008). Kljub svoji materialni revščini so Malgaši zelo gostoljubni. Vedno 

pripravijo hrano za goste, čeprav ne vedo, ali bodo sploh prišli. V Evropi tega ni, 

pripravimo le za tiste, za katere vemo, da bodo prišli. Ta razlika med Evropo in 

Madagaskarjem se pojavlja zato, ker smo v Evropi morali paziti na zimsko zalogo, na 

Madagaskarju pa ne. Čeprav je hrane zelo malo, se v njihovem »zimskem« času vedno 

najde kaj za pod zob, ker nimajo takih letnih časov, kot mi. Poznajo sušno in monsunsko 

obdobje, kjer temperatur pod ničlo skoraj ni (Slabe, 1998). 

Otroci povzemajo tudi športne in glasbene navade, imajo pa tudi drugačno percepcijo 

časa kot mi. Obožujejo ples, petje in šport – vse, kar je povezano z žogo. Obožujejo 

nogomet in ob vsaki stvari pojejo, če se da tudi plešejo. J. Slabe opiše pomen glasbe, 

športa (1998, str. 25): »Če si pevec in glasbenik, si že na pol Malgaš. Če si športnik, imaš 

mladino za seboj«, in malgaško percepcijo časa (1998, str. 49): »V petek sem katehistu 

naročil, naj pride v soboto zjutraj ob osmih, da bova skupaj napravila pridigo. […] »Ja, 

Mompera, pri nas Malgaših ne smeš gledati na minute. Mi nimamo ur kot v Evropi.« O 

resničnosti njegovih besed sem se še bolj prepričal naslednji dan, ker je prišel šele popoldne. 

Treba se je vdati v to, da po zmenjeni uri čakaš še dve, sicer ti bo kar vsak rekel: »Zakaj me 
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nisi čakal, ko sva se zmenila?« Za nas Evropejce so dogovori glede časa kaj huda zadeva, 

ker hočemo biti preveč točni.« 

1.3.3 DRUŽINA IN DRUŽINSKA VZGOJA  

 

Malgaši so ljudstvo, ki živi v plemenih: »Če so v Evropi mala občestva v modi, so tukaj 

nujnost. Človek je družbeno bitje; še toliko bolj velja za Malgaše, saj med njimi še ni izginilo 

klansko življenje.« (J. Slabe, 1998, str. 15). Klan je torej namesto družine primarna 

skupnost, v kateri živi otrok (prav tam, str. 22): »Otroci so namreč last vsega sorodstva.« 

Vsi otrokovi strici so zanj očetje in vse tete so zanj matere – otrok ima vse te ljudi enako 

rad, zato sirot na Madagaskarju ni. Zanje vedno poskrbi klan. »E zanako zananao, E 

zanano zanako = tvoji otroci so moji in moji tvoji.« (prav tam, str. 111) 

Glavni v klanu je starešina, ki ga vsi člani klana globoko spoštujejo (J. Slabe, 1998, str. 

29): »Čeprav smo kristjani, s tem še nismo prenehali biti Malgaši,« je začel starejši 

možakar. »Prav je, da spoštujemo vaške starešine in jih prosimo za blagoslov ob postavitvi 

zvonika.« Odnos do starejših ljudi opisuje tudi P. Opeka (2008, str. 119): »Občutim 

ljubečo naklonjenost do starcev te dežele. So kot počrnela, zgrbančena, skrivljena drevesa, 

ker jih je použil ogenj uboštva. Svoje zadnje, oslabele moči porabijo za to, da se negotovih 

korakov sprehodijo ob riževih poljih, da si naberejo riža za obed, […] Ko se približuje večer, 

se usedejo pred hišo, kjer ostanejo tako dolgo kot zadnji sončni žarki. K njim počenejo 

majhni otroci in prisluhnejo njihovi pripovedi o nekdanjih časih, ki jim razodeva skrivnosti 

življenja.« 

Malgaške meje med sorodstvom in prijateljstvom so drugačne kot v Evropi. Poznajo npr. 

pobratenje, ki nam je v Evropi neznano. J Slabe opiše pobratenje (1998, str. 116): 

»Človeka, ki se ne poznata, se nista nikoli videla, bosta sklenila sorodstvo. To pa gre takole: 

Prvi naprosi drugega: »Rad te imam, skleniva sorodstvo!« Ta mu odgovori: »Hvala lepa. 

Človek si kot jaz, zato sprejmem sorodstvo.« Odločitev za pobratenje pomeni začetek 

zares dolgega obreda, zato bom citirala le delček opisanega (prav tam, str. 117): »V 

krožnik dajo malo vode, staro govno neznanega goveda, mlado travo, z vseh štirih strani 

sveta, nasekano na sedem koščkov, ogorek, v katerega zapičijo sulico. Ob strani pripravijo 

hren. »Manafo«, tj. človek, ki ima še očeta in mater, neprestano trka po sulici. Starejši 

pobratenec drži sulico zgoraj, mlajši spodaj. Sulico držita z desno roko. Tedaj pa 
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zaklinjevalec začne klicati Boga …« Ko se dva pobratita, pomeni, da si delita vse – ženo, 

otroke, hrano … Konec pobratenja zapečatita s krvno, hrenovo zaprisego. Če se to vez 

kakorkoli razdre s kakršnokoli izdajo, obljubljajo hude kazni. V obredu je navedenih 

vseh devet prekletstev. En primer: »Ob ovijalko se je spotaknil, pa sta mu zatekli obe nogi, 

zateklo mu je stegno, otekel mu je trebuh. Še muha se je usedla, pa mu je trebuh počil, 

razklal se je. Ha, od muhe mu je trebuh počil? Seveda, našel je, kar je iskal. Pobratenca je 

izdal.« (J. Slabe, 1998, str. 119) 

Njihova percepcija sorodstva je drugačna kot naša, predvsem kompleksnejša (J. Slabe, 

1998, str. 132, 133): »Vendar tudi sorodstvo odseva različne stopnje. Najprej prijateljstvo, 

če se dva med seboj dobro razumeta, nista pa se zavezala, da bosta zvestobo ohranila. […] 

Močnejše je sorodstvo zaradi poroke, ko so ženini starši, »rafoza«. Strah in trepet za moža, 

češ da mu bodo vzeli ženo, če ne bo ravnal tako, kot je njim po volji. Po navadi tega strahu 

ne zlorabljajo, pač pa je zanje bolj sredstvo, da bi mož z ženo lepo ravnal. Naslednja 

stopnja je krvno sorodstvo. Vsaj izraz »havana« je še najbolj podoben »sorodniku«. Ker je 

sorodstvo osnovano na daljnih prednikih in ne samo na neposrednih starših, tudi aktivno 

obsega širši krog ljudi. Na primer, če se dva neznanca srečata, bosta najprej odkrila, da sta 

iz iste rodovine, potem šele bosta iskala, katere vezi ju vežejo. Ni jima treba brskati po 

preteklosti. Pač pa bo najprej eden povedal svoj sorodstveni odnos do obema znanih 

sorodnikov. Rekel bo: »To so moji bratje,« in pri tem mislil na daljne bratrance, morda celo 

iz petega rodu. Drugi pa bo povedal, da so to njegovi sinovi. Po evropskem pojmovanju bi 

bili to sinovi daljnih bratrancev in pri tem ne bi bilo niti pomembno, iz katerega rodu bi 

bili. Tako sta ugotovila, da sta si med seboj oče in sin.« Percepcija vezi je drugačna kot 

naša, ljudje so med seboj veliko bolj povezani (prav tam, str. 112): »Vsak zase posebej 

poudari prvenstvo v sorodstvu, posebej tesno povezanost, ki je močnejša kot v Evropi.« 

Razumevanje njihovih kompleksnih vezi nam lahko predstavlja težavo. 

Drugače kot Evropejci pojmujejo tudi prijateljstvo. J. Slabe (1998, str. 131): »Pomen 

besede prijatelj v malgaščini sega veliko bolj v globino in širino, kot pa v evropskih jezikih. 

Vanj spadajo kar štirje izrazi: namana, vady, sakaiza, havana. Namana je najnižja stopnja 

prijateljstva, pri katerem gre za sodelovanje, ki ne zahteva nobene ljubezni. To se kaže pri: 

stvareh – […] nit in šivanka sta prijateljici, dobra prikuha je prijateljica rižu; … pri živalih – 

kača in mravlje, ki živijo v isti luknji […] ali pri ljudeh – sopotnik v avtobusu. Vady – 

»dopolnilo« česarkoli, ki k prvemu delu spada po naravi ali funkciji. Na primer pri stvareh 
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je desni čevelj dopolnilo levemu […] Sakaiza – se na visoki planoti po svojem pomenu še 

najbolj približa našemu »prijatelju« in pomenu čustveno navezanost. Pri Antešakih pa 

pomeni priležnika ali priležnico in nič več. Havana – je vrhunec prijateljstva, pri katerem 

gre za veliko več, kot pri našem sorodniku …« 

Malgaši so ljudstvo, ki še vedno pozna mnogoženstvo oziroma dogovorjene poroke (J. 

Slabe, 1998, str. 63): »V tej vasi je živel mož z ženo, ki so mu jo njegovi starši izbrali za 

zaročenko, ko sta bila še čisto majhna otroka. Temu rečejo »sazo-zaza«, po naše: 

rezerviran otrok.« Še en primer iz iste knjige (str. 87): »Tako njuna otroka nista bila v 

nikakršnem krvnem sorodstvu. Med seboj sta se dogovorila: »Zakaj bi se najina lastnina 

delila, ko pa ni nobene ovire, da bi se najina otroka med seboj poročila in tako ohranila 

dediščino!« Ta navada dogovorjenih porok izhaja iz zgodovine, ker so se plemena med 

seboj borila in je umrlo veliko mož, so se dogovorili za poroke v istem klanu. 

 

1.3.4 OTROCI  

 

»Veselje je roža. Roža, ki raste v ljubeči zemlji. Vsak dan jo je treba obzirno in 

spoštljivo zalivati. Ubogi, oropani ljubezni, obzira in spoštovanja, izgubijo svoj 

ponos, svojo ljubezen do sebe. In prav to moramo v njih uspeti obnoviti. Iz tega 

zoglenelega kamna namreč spet lahko požene življenje. Brez veselja do življenja se 

človek zapusti, včasih tudi do smrti. Ko se skupaj z ubogimi bojujemo proti revščini, 

je najboljša bojna strategija – strategija srca.«  

 [Pedro Opeka] 

 

Tako kot imajo kompleksno pojmovanje za prijateljstvo in sorodstvo, tako poznajo tudi 

kar nekaj različnih izrazov za otroke. J. Slabe (1998, str. 111) jih v knjigi opiše takole: 

»Zoky, zokindaza: starejši, starejši otrok. […] Zandry, zandryndaza: mlajši, mlajši otrok, 

nasprotje od zoky. Zaza: otrok zaradi mladoletnosti ali pa samo mlajši po letih […] Iahay 

mianaka: sorodstveno razmerje roditeljev in otrok.« (prav tam, str. 152). »Za besedo otrok 

imajo dva izraza: »zaza« – otrok glede na starostno dobo v nasprotju z odraslim, na primer 

»mbola zaza«, je še otrok; in »zanaka«, tj. otrok po sorodstvenem odnosu, na primer 

»zanako«, tj. moj otrok.« 
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P. Opeka opiše otroštva nekaterih otrok na Madagaskarju, ki so živeli v materialni 

revščini (2008, str. 172, 173): »Mladostniki, ki sem jih skušal nagovoriti, niso nikoli 

izkusili razvojnih stopenj v prvih letih življenja. Njihovo otroštvo je kot raztreščena 

sestavljanka iz razcefranin otroštva, črepinj odraščanja in drobtin odraslega življenja – iz 

po sili in nasilno sestavljenih koščkov življenja. Kako naj nagovorim njihova otrdela in 

krhka srca? […] Življenje, ki ga živijo, je edino možno; drugačnega ne poznajo.« P. Opeka 

poudarja, da revščina ne vpliva na nič drugega s takšno silo kot na otroke (2014, str. 26): 

»Otroci so vselej prve žrtve revščine, so igračke krivične gospodarske ureditve, ki ne ponuja 

vsem enakih možnosti.« 

Vsak otrok ima glede na starost svojo vlogo – če npr. otroku umreta starša, so prvi 

»skrbniki« zanj njegovi starejši sorojenci, nato pa klan. J. Slabe (1998, str. 92) prevede 

malgaški pregovor: »Če imaš s seboj mlajšega od sebe, ti ni treba nositi prtljage, če pa imaš 

starejšega, ti ni treba odgovarjati na zagonetna vprašanja.« Ker se otroci ne držijo mame 

za krilo, kot se pogosto dogaja pri nas, so pogosto tudi sami, kar pripomore k 

samostojnosti, a je včasih lahko tudi nevarno (P. Opeka, 2008, str. 171): »Trije otroci so 

kuhali riž. Postelja je zagorela in oni so stekli ven po pomoč. Ljudje še gasijo z vedri vode, 

vendar je že vse uničeno, saj je bila hiša krita s slamo. Mama je odšla v mesto pregledovat 

odpadke. Otrok ni zaupala v varstvo kaki sosedi.« 

Otroke Malgaši kaznujejo tudi fizično in z ustrahovanjem. Misijonarji zagovarjajo 

drugačne pristope (J. Slabe, 1998, str. 63, 64): »Najpomembnejša pa je sprememba 

mišljenja, da bi se zmeraj manj nekaj delalo iz strahu pred kaznijo in vedno več iz 

ljubezni.« Vsem otrokom in prebivalcem Malgaši grozijo npr. s tem, da jih ne bodo 

pokopali v grobnici (prav tam, str. 83): »To pomeni, da bo njegov duh – »anatra« – taval 

in iskal počitek. […] To pa je prehudo breme za vsakogar.« Otroku grožnjo predstavlja to, 

da bo oče šel in bo skrb zanj prevzel nekdo drug (prav tam). Tako kot J. Slabe tudi P. 

Opeka želi narediti spremembo na področju ustrahovanja in hudih kazni, zato se jezi 

(2008, str. 60): »Trdna vzgoja tudi na Madagaskarju ni v duhu časa! Rajaman-dreni – 

staroste, katerih modrost še vedno vsi cenijo, a jo vse manj upoštevajo, to močno 

obžalujejo. Jaz tudi.« Ob tem o vzgoji pravi (2014, str. 56): »Kazen nikoli ni rešitev za 

težave neposlušnih mladostnikov. Je le – včasih potrebno – manjše zlo. Vzgoja z ljubeznijo 

je zgled vsake pedagogike in vsake vzgoje, ki dasta kaj nase.«  
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Nekatere kazni so (tudi za starejše) nesmiselne. Medtem ko se za umor včasih ne stori 

nič, se za majhen prekršek dodeli huda kazen (P. Opeka, 2008, str. 170): »Zato, ker je 

ukradel tri kilograme mleka v prahu, so ga vtaknili v zapor, kjer je sedem let čakal na 

sojenje.«  

Najhujša kazen za Malgaša je, če ga ima nekdo kot psa oziroma ga klan odrine od sebe. J. 

Slabe (1998, str. 129): »Prva stopnja razčlovečenja bi bilo prekletstvo s psom. […] Pri 

zavrženju iz klana ali pa iz grobnice pa že gre za izključitev iz človeškega rodu, brez neke 

določitve, kaj je ta nečlan človeštva postal. Dokler se ne poboljša, mu vaška skupnost ne bo 

v ničemer pomagala.« Slednje se verjetno za nas ne sliši tako slabo, v malgaški družbi, 

kjer je klan res močna združba, pa je to najhujša kazen.  

Zanimive so besede, ki jih matere želijo slišati ob rojstvu otroka (J. Slabe, 1998, str. 152): 

»Ob rojstvu sorodniki in prijatelji pridejo pogledat novorojenčka. Mama je najbolj vesela 

besed: »O, kako je grd!« To pomeni blagoslov, da naj bi bil otrok lep, ko bo velik.« 

Dojenje je del vsakdana, matere tega ne skrivajo in otroke podojijo kjerkoli in kadarkoli. 

J. Slabe opisuje primer s slovesne proslave (1998, str. 104): »Nato se kralj usede pri 

vzhodnih vratih. […] Nastane grobna tišina. Matere pridno dojijo svoje otroke, da ne bi 

kateri zajokal.«  

V prejšnjem poglavju smo videli, da je vzgoja deljena po spolu. Že kot majhne otroke vse 

dečke obrežejo. To je zanje zopet še en praznik. J. Slabe (998, str. 172) obred opiše 

takole: »Čez nekaj dni je bila v vasi obreza. Že zvečer in vso noč se je pilo, pelo in plesalo. 

Proti jutru, ob drugem petelinjem petju, se vaški starešine posedejo v krogu v rodbinski hiši. 

V sredini je pripravljen stol za starega očeta. Kmalu prinesejo prvega otroka, oblečenega v 

dolgo krilo. Posedejo ga v dedovo naročje, mu zakrijejo oči in in obreza se začne. Zunaj pri 

vhodnih vratih se starejši otroci in mladina drenjajo in skandirajo: »Sa-mo vztra-jaj! Sa-

mo-vztra-jaj!« Kar naenkrat pa: »ko-ne-e-e-eec!« Triletnega fanta previdno prenesejo v 

hišo, kjer ga bodo sprejele stare mame in tete.« Ko dečke obrežejo, se praznik šele začne, 

vsi pridejo v goste in prinesejo simbolni dar, ki ga domači zapravijo za hrano, s katero 

pogostijo goste.  

Ko odrastejo, je vzgoja po spolu vidna v njihovih vlogah (P. Opeka, 2008, str. 35): »V 

dolini več deset ljudi dela na riževih in drugih poljih. Moški, do kolen v vodi, usmerjajo 
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zebuje, ki teptajo polja, preden vanje začnejo saditi riž. Ženske v gredicah pripravljajo 

sadike: čudovite palete zelene v vseh odtenkih.« 

Malgaši imajo otroke zelo radi. Čeprav to morda ni tako čustveno razvidno kot pri nas – 

ne ždijo ves čas z njimi in imajo jih veliko. (J. slabe, 1998, str. 153): »Ljubezen do otrok se 

krepko odslikava v jeziku. […] Prenesli so jo tudi v svet živali, rastlin in stvari. Vsaki mladiki 

rečejo otrok. Na primer otrok banane, kavovca itd. Mali sekirici bodo rekli sekirin otrok.«  

Seveda so pomembni tudi kot delovna sila, vendar je to drugotnega pomena. Na prvem 

mestu je ljubezen in njihovo veselje (J. Slabe, 1998, str. 151): »Malgaši ljubijo otroke. Na 

lestvici vrednot so na prvem mesu. »Mananandraha manananaka«, kdor rodi otroke, je 

bogat. »Olona miteraka manana iraka«, kdor rodi, ima poslanca – delavca. Vsakdo hoče 

imeti čim več otrok. […] Vendar ima pri Malgaših globoko v njihovi duši prednost prava 

ljubezen do otroka in življenje prek potomcev tudi po smrti.« Otroci so celo tako 

pomembni, da ime najstarejšega v družini prevlada nad očetovim (prav tam, str. 152): 

»Odraslega ne kličejo več po njegovem lastnem imenu, ampak po imenu najstarejšega 

otroka: »Petrov oče, Jožetova mama.« V večini primerov se prvotno ime pozabi, ostane le še 

v osebni izkaznici, kdor jo sploh ima. Danes je sicer že precej drugače, ker je le že nekaj 

pismenih, da si lahko med seboj dopisujejo in na pisma napišejo pravo ime. Če kdo nima 

otrok, ga kličejo po nečakovem imenu.« 

Problem je tudi to, da je otrok veliko in da kontracepcije ni. P. Opeka pravi (2008, str. 

54): »Mladi se poročajo in imajo otroke – pa nimajo ne doma ne dela, da bi si lahko 

privoščili družinsko življenje.« S takim ravnanjem je lačnih ust v spirali revščine še več. 

Otroci nimajo kopice igrač, imajo pa domišljijo. Primer igre – vsakdo si izbere enega 

moškega, ki je njegov očka (J. Slabe, 1998, str. 153): »Otroci si včasih za igro delijo očete. 

Vsak vzame enega strica. Tako ima vsak svojega očeta. Pred približno šestimi meseci so se 

tako igrale tri sestrice. Še ne triletna punčka si je izbrala mene: »Moj oče je Mompera.« 

Mislil sem, da je na to že pozabila. Pred štirinajstimi dnevi pa sem po zvonjenju prišel iz 

zvonika. Mala Bao pa je hitela pripovedovat drugim otrokom: »Mojega ata pa roke bolijo, 

ker je zvonil. Čisto rdeče ima.«  
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1.3.5 KULTURNE in VZGOJNE VREDNOTE 

 

Zaradi življenja v klanih, torej za Malgaše so to družine, je bila ena najpomembnejših 

vrednot ravno to življenje v skupnosti, ki jo omenja tudi P. Opeka (2005, str. 286, 287): 

»Potem so prišli vojni in pornografski filmi, alkoholizem, MST in aids, tudi mamila so 

stopila v ta mrtvaški ples. Tradicionalna družinska solidarnost, fihavanana, ki je bila ena 

največjih vrednot malgaškega ljudstva, je pred našimi očmi izginjala. […] Nekaj podobnega 

sem videl le še v Kalkuti. To presega razum, to je hudičevo delo.« Kljub težkim razmeram je 

P. Opeka optimističen in zagnan: (2005, str. 303): »Zatorej ne obupujmo, življenje gre 

naprej in z njim boj za obujanje človeških vrednot, ki so skupne vsem kulturam. Naprej!« 

Kakšni bodo otroci, ko bodo odrasli, se odločajo njihovi vzgojitelji, ki jih vzgajajo za 

prihodnost. Velika večina otrok se karakterno izkaže za take, kot jih vzgajajo. P. Opeka 

pa poudarja, da to ni vedno popolnoma res (2008, str. 116): »Kaj naj naredimo, da ti 

otroci ne bi postali pridaniči? Nič ni nikoli dokončno dobljenega. Dogaja se, da otroci, 

vzgojeni v poštenosti, dobrosrčnosti in delavnosti, skrenejo s poti. Spet drugi pa, ki so rasli 

pri nasilnih, sebičnih, pokvarjenih starših, ali so jih ti celo zapustili, zmorejo živeti 

pošteno.« 

Velik del vzgoje tako na Madagaskarju kot pri nas so zgledi. To poudarja P. Opeka, ki 

Malgaše na to nenehno opominja (2008, str. 131): »Ti si delovodja,« mu rečem. »Mladim 

moraš dati zgled. Namesto tega pa popivaš in ne delaš več. Izdal si moje zaupanje: to je 

nečastno!« 

1.3.5.1 PREPROSTOST, VESELJE, DELITEV, NESEBIČNOST, TIMSKO DELO 

Malgaši ne marajo vzvišenosti in pretvarjanj. Sami so preprosti – a hkrati vedo, kam in v 

katero družbo spadajo. J. Slabe o njihovi preprostosti zapiše (1998, str. 12): »Kot povsod 

tudi Malgaši cenijo preprostega človeka. Toda biti moraš, kar si. Ob pomembnejših 

dogodkih v vasi, kot so smrt, obreza itd., sem se sprva več zadrževal med mladimi. Tega mi 

niso zamerili, a razbral sem, da jim to ni bilo všeč. Čeprav sem bil takrat še mlad, sem po 

njihovem kot duhovnik sodil v družbo vaških starešin.«  

V tem duhu vzgajajo tudi otroke. Pedro Opeka opiše dogajanje po koncu večerje (2006, 

str. 271): »Nekateri so že zunaj, smejejo se in zabavjo – brez igrač.« Zadovoljni so s tistim 

malim, kar jim je dano (P. Opeka, 2005, str. 64): »Pred menoj na dvorišču je bilo zbranih 
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na stotine majhnih veselih obrazkov. Začeli naj bi deliti kosilo. Naredila se je dolga vrsta, 

čisto naravno in brez prerivanja. Vsi so bili tako mirni in disciplinirani, da sem vedel, da 

bodo sprejeli žalostno novico brez upiranja. Tukaj ni bilo prostora za dolge govore. 

Sporočilo je bilo preprosto, in vsi, tudi najmlajši, so hitro razumeli: imeli bodo manj riža in 

zelenjave, pa več juhe na krožniku. Noben izmed otrok ni godrnjal ali protestiral. Vdani v 

usodo so spet začeli klepetati.«  

Njihova preprosta volja do življenja in veselje se kaže tudi v naslednjih odstavkih: 

  (P. Opeka, 2008, str. 14): »Otroci se igrajo. Pritečejo. Med veselim smehom si 

prisrčno stiskamo roke.« 

P. Opeka (2008, str. 18): »Dotaknem se rok, ki jih stegujejo v pozdrav. Šopek 

radosti.« 

P. Opeka (2014, str. 68): »Moč ubogih je v njihovi solidarnosti in v njihovi izjemni 

medsebojni pomoči. Njihov svet ne more prav ničesar zavidati tistemu, kar v Evropi 

imenujejo bogastvo. Pri njih je človeško življenje tako bogato v porajanju, tako polno 

veselja in tako polno upanja – kljub nenehno navzoči smrti in kljub lakoti. In vsemu temu 

navkljub – je tako silna želja po življenju.« Otroci so polni zagona, upanja, preproste 

iskrivosti, radosti in veselja. Ne poznajo pritoževanja, srečni znajo biti s tistim malim, 

kar imajo. 

Ker so Malgaši navajeni živeti v skupnosti, veliko rajši kot mi, delijo stvari med seboj. 

Zavedajo se, da je to pogoj za preživetje. To je razvidno iz teh odstavkov iz knjig: 

J. Slabe (1998, str. 65): »Vsaka je s seboj prinesla riž, ki ga je skuhala za domačo 

družino. Za prikuho je ena prinesla ribo, druga zelenjavo, nekatere pa nič. Ni bilo 

pomembno, za koga je kaj, kdo je prinesel več, kdo manj, pač pa smo se vsi spravili okrog 

tistih krožnikov in drugega za drugim pospravili.«  

J. Slabe (1998, str. 149, 150): »Sorodstvo je treba tukaj živeti, tj. deliti med seboj. Že 

majhnega otroka učijo deliti, kar je dobil. »Ne znaš deliti,« bodo rekli otroku, ki ni prelomil 

edinega bombona, da bi ga dal starejšemu bratcu. Punčko, ki komaj začenja govoriti, sem v 

šali prosil za banano, ki jo je držala v rokah. Brez obotavljanja mi jo je dala. Hotel sem ji jo 

vrniti. Debelo me je pogledala, mama pa ni pustila, da bi ji banano vrnil: »Samo navadil jo 

boš, da bo pričakovala nazaj, kar bo dala!« Banano sem vseeno prelomil, da sva jo pojedla 
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vsak polovico. Velikokrat se ponavljajo izreki: »Deli veselje in žalost! Deli surovo in 

kuhano!« To pomeni: deli, kar imaš, ni pomembno, ali je dobro ali slabo, veliko ali malo, 

samo da deliš.« 

1.3.5.2 SVOBODA  

Malgaši so ljudstvo, ki jim vrednota svobode v večini ni poznana tako kot nam. J. Slabe 

opisuje malgaške želje (1998, str. 77): »Teži ga namreč večen strah pred tabuji: smrtjo, 

boleznijo, grehom, tehniko, atomskim orožjem ... Rado bi bilo osvobojeno verig in zaporov. 

Želi si notranjo svobodo. Tudi vsi malgaški običaj – različni blagoslovi – hrepenijo po njej.« 

Zaradi njihove primarne vere in odnosa moških do žensk se za svobodo borijo predvsem 

ženske (P. Opeka, 2008, str. 17): »Ja, Mompera ... Ampak sem se ločila od moža. Nasilen je 

in vara me. Sklenila sem, da se vrnem k mami.« 

Svoboda se povezuje tudi z vero, ki prav tako trdi, da je človek sam odgovoren za svoja 

dejanja, torej svobodo oziroma nesvobodo, kot pravi P. Opeka (2008, str. 151): »Bog želi, 

da bi bil človek svoboden in mu ničesar ne vsiljuje. Dejansko ni močno in ranljivo človeško 

bitje v ničemer vnaprej določeno; zmožno se je samo odločati med dvema silama, ki ga 

navdajata: med egocentrizmom in altruizmom, med ljubeznijo, ki je osredinjena nanj, in 

ljubeznijo, ker se odpira drugemu. Sublimno protislovje: človek se lahko svobodno odloči za 

to, da je svoboden ali za to, da ni!« Ljudi učijo odgovornosti in svobode, kar nekaterim 

počasi izboljšuje življenje. 

1.3.5.3 DELAVNOST, POTRPEŽLJIVOST 

P. Opeka (2014, str. 47): »Na zid ene večjih hiš v Manantenasoi sem napisal: »Ny asa no 

maha olona« - delo naredi človeka! Ob klesanju kamna v kamnolomu se delavci tudi sami 

obrusijo.« Čeprav Malgaši kot ljudstvo niso bili vajeni dela, se tega zdaj počasi učijo in v 

njem uživajo (P. Opeka, 2008, str. 10): »Poznam srečo tisočerih obrazov ljudi, ki 

neutrudno delajo; razsvetljujeta jih veselje in pogum.« (prav tam, str. 15): »Veselje delavk v 

kamnolomu, ki so med delom prepevale, je ganilo naše goste.« Uživajo tisti Malgaši, ki se 

zavedajo pomena dela, spet drugi teh veščin še niso usvojili (prav tam, str. 19): »Vodja 

delovišča je sam. Ura je šele štiri popoldne, pa so delavci že odšli. Zelo sem začuden, saj so 

mi včeraj obljubili, da bodo tu. Gradnja novega kamnitega stopnišča se je slabo začela.« 

Tudi otroci delo pojmujejo drugače kot evropski otroci (P. Opeka, 2008, str. 23): »Ženske 

in otroci že razbijajo kamenje. [...] Med počitnicami veliko otrok prihaja z mamicami na 
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delo. Gotovo številni pred tem doma niso zajtrkovali. Otroci pravijo: »Ne delamo, ampak 

pomagamo mamici.«  

Delavnost ljudi rešuje iz revščine. (P Opeka, 2008, str. 144): »Pod mojo pisarno pet 

moških z vedri prečrpava vodo iz enega riževega polja v drugo, ki je zdaj že skoraj polno. 

Ne morem verjeti svojim očem. Ti moški so delali večji del noči. Kakšna delavnost! Kakšna 

vztrajnost!« Zaradi delavnosti se kažejo čudoviti rezultati tudi pri otrocih (P. Opeka, 

2008, str. 114): »Hitro odvrnejo pogled od njenega iznakaženega obraza. Jaz pa vztrajam. 

»Ta otrok je živel na smetišču. Neke noči ji je podgana požrla del obraza in nosu. Zdaj živi v 

hiši, hodi v šolo, ne brska več po odpadkih, da bi tam našla kaj za pod zob. Tja, kjer je bil 

obup, je Akamasoa prinesla upanje.« 

Malgaši pa so tudi potrpežljivi, saj se vsakodnevno soočajo težavami, ki ogrožajo 

življenja. J. Slabe (1998, str. 149): »Tu je očitna razlika v mišljenju. Misijonarji pridigamo 

o potrpjenju, oni pa ga živijo. Nam veliko prej prekipi, kot njim, »poganom«. Raje v miru 

pojedo prgišče riža, kot da bi se tepli za polne sklede.« 

Vera kot vrednota je pri Malgaših na lestvici zelo visoko, čeprav gre za mešanico 

njihovih poganskih, animističnih navad s krščanstvom, protestantstvom ali redko: 

islamom. Vzgoja otrok se glede na veroizpoved staršev zelo razlikuje. 

1.3.5.4 INSTITUCIONALNA VZGOJA 

 

Medtem ko imajo Malgaši svoja prepričanja, se za višjo izobrazbo trudijo tudi evropski 

misijonarji, ki pa se bolj kot s problemi otrok, srečujejo s problemom prevzgojitve 

odraslih Malgašev – katehistov, ker s strani države za institucionalno vzgojo ni 

poskrbljeno tako, kot bi moralo biti. O tem govori J. Slabe (1998, str. 17): »Misijonar 

mora torej najprej vzgojiti katehista, da bo ljudem za vzor krščanskega življenja …«  

Dopolnjuje ga tudi P. Opeka (2008, str. 100): »Danes imamo prvo konferenco pred novim 

šolskim letom s »piloti« naših šol. Dva pedagoga, s katerima so težave, sta bila poklicana 

na pogovor. Ravnatelj šole v Mahatsari ne pomaga učiteljem in nima nikakršne avtoritete 

pred učenci. Kljub večkratnim opominom se ni poboljšal. Razrešimo ga dolžnosti 

ravnatelja. Ničesar ne reče: gotovo smo mu odvzeli nalogo, ki je bila zanj prezahtevna. 

Neka učiteljica ne dela po programu in poučuje brez vsake metode. Uspeh njenih učencev je 
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pomilovanja vreden. Pograjam jo. Joka, obljublja, da se bo potrudila in pristane na to, da ji 

bodo druge učiteljice pomagale z nasveti in nadzorovale njeno delo. Mislim, da se utegne 

popraviti. Tudi nekateri drugi učitelji ne delajo ravno najbolje: z vsakim se osebno 

pogovorimo.«  

Doda tudi naslednji odstavek, ki poleg pravih delovnih navad in zgleda vključuje tudi 

vrednote (prav tam, str. 161): »Če hočete, ste zmožni povečati solidarnost in strokovnost 

pri vzgoji in izobraževanju otrok. Njihovi vodniki ste; biti morate njihov zgled. Otroci bodo 

novi rod, ki bo poskrbel za razvoj Madagaskarja. Vbijte jim te tri vrednote: delo kot 

nasprotje beračenju, solidarnost kot nasprotje sebičnosti in pravičnost kot nasprotje 

krivičnosti.« Naloga vzgajanja odraslih učiteljev in vzgojiteljev je zaradi različnih kultur, 

različnega pogleda na svet kar težka. Problem predstavlja tudi kraja knjig in šolskih 

pripomočkov, ker jih ljudje izmaknejo, da jih v mestu lahko prodajo (P. Opeka, 2008). 

Skupni problem ljudstev materialno revnega sveta je nepismenost ali neizobraženost. Za 

izboljšanje stanja na Madagaskarju se iskreno trudijo misijonarji in izobraženi Malgaši, 

kar pa je zahtevno delo, saj so Malgaši kulturno drugačni od nas. J. Slabe (1998, str. 18) 

opisuje probleme v izobraževanju: »Vedno bolj opažam, da bi opismenjevanje moralo biti 

temelj vsakega napredka, pa naj bo to kulturnega, socialnega ali verskega. […] Velika 

večina je bila nepismena. Vsak ponedeljek jih je katehist učil branja, pisanja in računanja. 

Zmeraj manj jih je prihajalo k pouku z izgovorom, da jim tega ni treba, saj ne mislijo 

postati ministri. Nazadnje sem jim moral žogo vzeti, da sem jih k pouku prisilil. V 

začaranem krogu so. Ker so zaradi nepismenosti nerazgledani, od njih tudi ni mogoče 

pričakovati, da bi si znanja želeli.« Šole niso povsod podane s strani države – lahko so 

podane s strani kristjanov ali domačinov. To niso šole, kot jih poznamo v Sloveniji. 

Državne šole, ki jih ni veliko, delujejo po francoskem šolskem sistemu, druge šole pa so 

prostori, kjer se otroke opismenjuje, krščanske šole učijo še krščanstva in njegovih 

vrednot.  

Žalostno je, da s strani države ni poskrbljeno za šolanje vseh otrok. P. Opeka je zgradil 

šolo za otroke, ki jih je »rešil« življenja v smeteh (2006, str. 23): »8500 otrok, ki so živeli 

na smetišču, zdaj vsak dan hodi v šolo.« Tudi privabiti v šolo otroke, ki šolstva niso vajeni, 

je težko (P. Opeka, 2006, str. 61): »Razdeljevanje obeda je bil pravzaprav ključni 

argument, s katerim smo starše prepričevali, naj pošiljajo otroke k pouku. Če tega ne bi 

bilo, bi jih veliko poslalo otroke delat na smetišče, da bi si lahko plačali hrano.« 



31 

Nekateri Malgaši so sami izpostavili problem, da izobrazba ni v njihovem dosegu tudi, če 

so državne šole stale (P. Opeka, 2005, str. 235): »Eden izmed njih si je upal nadaljevati. 

Najbolj nujno je, da bi se lahko učili.« Prav so imeli: šole so bile takrat vse prej kot prostori 

za poučevanje. Učenci so šli tja, se učili uro ali dve na dan, kadar je bil tam kak profesor, 

kajti učiteljev je bilo premalo in zaposleni so pogosto izostajali od dela.«  

Misijonarji se na Madagaskarju trudijo za lepša življenja vseh ljudi, prevsem otrok. 

Pedro Opeka se v sodelovanju z drugimi misijonarji bori za zmanjšanje revščine na 

celotnem Madagaskarju, čeprav sam deluje v vasici Akamasoa pri glavnem mestu Tani. O 

vasici pravi (2008, str. 9): »Vsak dan se s sodelavci iz združenja Akamasoa – »Dobri 

prijatelji« - spoprijemamo z izzivom, kako te uboge spodbuditi, da bi se osvobodili svojega 

trpljenja. Naša naloga je, da jim podamo roko in jim tako pomagamo, da bi se – s pogledom 

in srcem pri svojih otrocih – zmogli izvleči in znova pozidati razvaline svojega življenja.« 

Opeka se trudi ljudstvu vrniti upanje, vzgaja jih v duhu dobrih vrednot, ki so graditelji 

njihove prihodnosti. Predvsem bi z ostalimi misijonarji zagotovil otrokom hrano, obleko, 

izobraževanje in dostojno življenje, kjer ne bi bilo več boja za preživetje, temveč 

intencionalna vzgoja in vzgoja za vrednote.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 NAMENI IN CILJI 

 

Ljudje v različnih družbah različno delujejo, imajo drugačne nazore in vrednote. 

Zanimalo me je, kakšne so razlike med družbenimi vrednotami na Madagaskarju in v 

Sloveniji ter kako se te spremembe kažejo v vzgoji otrok, v vrednotah, ki jih odrasli želijo 

otrokom posredovati.  

Za ta cilj sem se odločila, ker sem imela priložnost delati z malgaškimi otroki v njihovem 

okolju, bivati na Madagaskarju v jugovzhodnem, najmanj razvitem predelu otoka in 

delati z ljudmi, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok. Med Slovenijo in Madagaskarjem se pri 

vzgoji za vrednote pojavljajo velike razlike.  

Z raziskavo sem želela dokazati tudi, kako pomembno je, da so vzgojitelji razgledani, da 

poznajo stanja v vgojnoizobraževanih sistemih v tujini in se ne opirajo le na tisto, kar je 

znano v Sloveniji, po možnosti z dodatkom velikih predsodkov. 

2.2 OPREDELITEV PROBLEMA 

Različne raziskave dajejo različne odgovore na vprašanje družinske in institucionalne 

vzgoje. Med različnimi vrtci po svetu se pojavljajo velike razlike v vzgojnih praksah in 

prepričanjih (Tobin idr., 1989). Na Japonskem je npr. 31 % vprašanih staršev za prvo 

ciljno vrednoto, ki bi se jo otroci morali priučiti, izbralo »simpatijo, empatijo in skrb za 

druge«, medtem ko je isti sklop vrednot izbralo le 5 % Američanov in 4 % Kitajcev 

(Tobin idr., 1989, str. 190). Vrednote so pomembno področje, saj so ti vzgajani otroci 

tisti, na katerih bo čez nekaj desetletji slonela vsaka posamezna država. 

Zanima me vzgoja v deželah, kjer vrtci oz. predšolske institucije ne obstajajo v taki obliki 

kot pri nas, ter primerjava z vzgojo v slovenskem institucionalnem sistemu. Ugotavljala 

bom, kakšne organizacijske oblike vzgoje predšolskih otrok poleg družinske vzgoje 

obstajajo; nadalje, kakšne vrednote odrasli (različni vzgojitelji) cenijo v vzgoji otrok ter 

kakšne so njihove vzgojne prakse. 
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri raziskovanju sem imela namen odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:  

 Kdo vse vzgaja otroke pri nas in kdo na jugovzodnem/najmanj razvitem delu 

Madagaskarja? 

 Za kakšne vrednote vzgajamo otroke v Sloveniji in za kakšne na Madagaskarju? 

 Ali se vzgoja za določene vrednote kaže tudi v vedenju/praksah odraslih? 

 Ali se vrednote razlikujejo glede na organizacijo oziroma osebo, ki vzgaja otroka? 

 Ali se pojavljajo razlike med vzgojnimi prepričanji in praksami in s čim so te 

razlike povezane (veroizpoved in drugi dejavniki). 

2.4 RAZISKOVALNA METODA, OBDELAVA PODATKOV 

Raziskava ima značilnosti študije primera. Zbrala sem kvalitativne podatke in jih 

interpretirala na način triangulacije.  

S poglobljenimi intervjuji sem pridobila odgovore različnih vzgojiteljev o vzgojnih 

prepričanjih, ciljih vzgoje in vrednotah, ki so pomembne pri vzgoji otrok. S kratkim 

anketnim vprašalnikom sem ugotavljala tudi prioritete v vzgojnih vrednotah, ciljih in 

prepričanjih – na osnovi Guttmanove ocenjevalne lestvice. Lestvica je vsebovala dvajset 

različnih vrednot, ki so jih spraševanci po pomembnosti ocenili z 1 do 5. Poleg tega so iz 

podanih vrednot sami sestavili lestvico petih, zanje najpomembnejših, vrednot. Te 

vrednote lahko uvrstimo v štiri vrste vrednot: tradicionalne vrednote, postmoderne, 

individualistične in socialne vrednote. 

Kvalitativne podatke o praksah sem pridobila z opazovanjem in beleženjem 

vedenj/ravnanj vzgojiteljev pri učnih dejavnostih in vsakdanjih (rutinskih) dejavnostih. 

Vzorec spraševancev je opisan pri vsakem poglavju posebej. 

2.5 REZULTATI RAZISKOVANJA 

2.5.1 SPRAŠEVANCI 1: MALGAŠI NA MADAGASKARJU 

Zaradi problema jezika so vsi Malgaši na vprašanja intervjuja odgovarjali pisno. Eden 

izmed spraševancev mi je izpolnjen intervju poslal po elektronski pošti, drugi so na 
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vprašanja intervjuja pisno odgovarjali med mojim bivanjem na Madagaskarju. Pri 

prevodu mi je priskočil na pomoč Malgaš, ki živi v Sloveniji.  

Vzorec so predstavljali štirje malgaški kristijani – animator, tabornik, učitelj in 

profesorica na gimnaziji. Stari so od 19 do 39 let.  

2.5.1.1 KAJ JE, PO VAŠEM MNENJU, CILJ VZGOJE? 

Za prvega spraševanca je cilj vzgoje »postopek, ki se nanaša na vzgojo človeštva – da se 

otrok izuči za svoj poklic.« Za druge spraševance so cilji vzgoje: »Prebuditi v otroku moč in 

željo, da zraste v harmoniji uma, telesa in duha«, »prebuditi v otroku željo, da sam postane 

boljša oseba, da si želi biti pametnejši in odgovornejši« in »človeka voditi k cilju, ki ga želi 

doseči«. 

Iz odgovorov je opazno, da eden izmed spraševancev želi otroka primarno izučiti za svoj 

poklic, medtem ko drugi poudarjajo razvoj otrokovih sposobnosti in motivacije. 

2.5.1.2 KAKO V VAŠI DEŽELI VZGAJATE OTROKE? 

Na vprašanje so spraševanci odgovorili z različnimi odgovori: »Primanjkuje 

komunikacije med starši in otrokom, zato postane šola glavna v vzgoji otroka«, »Vzgoja 

otrok v moji družbi poteka le v eni smeri. Preveč je poudarjanja intelektualnega 

izobraževanja z zanemarjanjem ostalega«, »V naši družbi je vzgoja zelo zahtevna, saj se 

otroci ne zavedajo pomena učenja. V šolo hodijo le zato, da jim ni treba opravljati dela 

doma«, »Pri nas je vzgoja zelo zahtevna, ker otroke privlači igra zunaj in gledanje filmov. 

Danes jih nekaj naučiš, jutri pa to že pozabijo.«  

Odgovori kažejo na malgaško problematiko v vzgoji in izobraževanju. Prvi spraševanec 

krivdo pripisuje staršem, drugi načinu izobraževanja in zadnja dva slabi motivaciji otrok. 

2.5.1.3 ALI VZGAJAJO VSI ENAKO: ČE NE, KJE VIDITE RAZLIKE? 

En spraševanec je zapisal, »da bi vzgoja morala biti enaka za vse, z upoštevanjem 

karakterja otroka«, drugi so odgovorili z »ne« in našteli naslednje razlike v vzgoji: 

»Razlika obstaja med vzgojo moških in žensk. Ženske dobijo več pozornosti«, »Starši in 

učitelji vzgajajo drugače«, »Vzgoja v mestih je boljša od vzgoje na vasi, ker so v mestu bolj 

izkušeni učitelji z boljšo opremo.« 
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Iz odgovorov so razvidne problematike neenakopravne vzgoje med spoloma, 

neskladnost vzgoje staršev in učiteljev ter boljša oprema in izkušnje učiteljev v mestih v 

primerjavi s tistimi na vasi.  

2.5.1.4 KJE VIDITE TEŽAVE VZGOJE OTROK V VAŠI DEŽELI? 

Dva spraševanca na vprašanje nista odgovorila. Odgovora preostalih dveh se glasita: 

»Največji problem je pomanjkanje komunikacije med starši in otroki,« in »Problem je 

razlika v miselnosti učiteljev in otrok. Če je učitelj mlajši, otroci postanejo lahkomiselni in 

nevestni.« 

Sklepam, da je drugi spraševanec izpostavil problem učiteljeve avtoritete, prvi pa zopet 

navede problem v komunikaciji. 

2.5.1.5 KDO VSE SODELUJE PRI VZGOJI OTROK, S KATERIMI IMATE OPRAVKA? ALI 

STE S SOVZGOJITELJI ENOTNI ALI SE PREPRIČANJA O DOBRIH VZGOJNIH 

VREDNOTAH RAZHAJAJO? 

Dva spraševanca kot sodelujoče v vzgoji naštejeta: »Starši, družba in šola,« eden dodaja 

še »cerkev« in zadnji pravi, da bi »poleg teh morali biti pri vzgoji prisotni še starejši in 

ljudje, ki imajo izkušnje«.  

Na podvprašanje ni odgovoril nihče, sklepam, da so o skladnosi vzgoje vsi odgovorili že 

pri enem izmed prejšnih vprašanj. 

2.5.1.6 KAJ JE NAJPOMEMBNEJŠA VREDNOTA, ZA KATERO VZGAJATE OTROKA/KE 

IN ZAKAJ? 

Spraševanci odgovarjajo različno: »Biti zadovoljen s tem, kar otrok dobi oz. prejme, je 

glavna prioriteta. Otrok se ne bi smel samostojno odločati in živeti brez nadzora odraslih«, 

»Najpomembnejše dejstvo pri vzgoji otrok je učinkovitost vzgajanja staršev. Ljubezen je 

ključ življenja«, »Potrpljenje, usmiljenje, liberalnost, pravičnost in ljubezen. Če teh pet 

pravil ni upoštevanih, otrok ne more biti zadovoljen s starši, in ko odraste ne more 

vzdrževati svojega družinskega življenja, ker mu primanjkuje dobrih vrednot«, 

»Najpomembnejša so pravila. Če so v šoli prisotna pravila, red in kazni, bodo vidni tudi 

rezultati«. 
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Dva izmed spraševancev kot najpomembnejšo vrednoto navajata ljubezen, druga dva 

kot najpomembnejši vrednoti navajata nadzor nad otrokom in red. 

2.5.1.7 V KAKŠNO OSEBNOST BI ŽELELI, DA ZRASTEJO OTROCI? 

Spraševanci odgovarjajo: »Oseba bi morala biti izpopolnjena intelektualno, telesno in 

duhovno«, »Otroci bi morali zrasti v povezanosti uma, telesa in duha«, »Osebo, ki bo znala 

biti usmerjena v prihodnost in pustiti preteklost za sabo«, »Sreča, modrost, spretnost in 

strah do Boga«. 

Dva izmed spraševancev poudarjata skladnost med umom, telesom in duhovnostjo, 

tretji se usmeri k osebi, ki zna zreti v prihodnost in zadnji bi želel modrega, srečnega, 

spretnega otroka, ki se boji Boga. 

2.5.1.8 KATERO VREDNOTO/TE V NAŠEM OKOLJU NAJBOLJ SPOŠTUJETE KOT 

DOBRO ČLOVEŠKO LASTNOST? 

Spraševanci odgovarjajo različno: »Spoštujem vse oblike obstoječih vrednot. Čeprav sem 

sam učitelj, se ne morem osredotočiti le na en pogled vrednote«, »Biti družaben in 

sprejemati drugačne«, »Modrost, preprostost, učenje drugih«, »Najpomembnejše je 

spoštovanje malgaške kulture.« 

Trije spraševanci najbolj spoštujejo različne naštete vrednote, eden izmed njih spoštuje 

vse vrednote enako. 

2.5.1.9 KATERE VREDNOTE NISO ZAŽELENE? ZAKAJ? 

Spraševanci odgovarjajo: »Ni nezaželenih vrednot«, »Perfekcionalizem«, »Bogastvo in 

slava«, »Ne želim si nadaljevanja malgaških tradicij, ker vpliva na revščino – zaradi 

tradicije npr. zakoljejo edinega zebuja, ki ga imajo.« 

Odgovori spraševancev so zopet različni. Dva izmed spraševancev kot negativni 

izpostavita dve individualistični vrednoti, tretji se ne opredeli in četrti se zaveda 

negativnih vplivov njihovih verstev in tradicij. 
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2.5.1.10  VZGOJO ZA KATERE VREDNOTE STE POGREŠALI PRI SVOJIH STARŠIH? 

ALI JE BILO PREVEČ POUDARJANJA DOLOČENIH VREDNOT? 

Spraševanci odgovarjajo: »Pogrešal sem več komunikacije«, »Primanjkuje mi 

samospoštovanja«, »Prejel sem vso potrebno vzgojo od svojih staršev«, »Manjkalo mi je 

ljubezni.« 

Trije spraševanci so pogrešali vzgojo za določene vrednote, vse temeljijo na poglobljeni 

vezi med otrokom in starši. Eden izmed spraševancev ni ne pogrešal vzgoje za določene 

vrednote, niti ni bilo pretiranih poudarjanj. 

2.5.1.11 PREKO ČESA VSEGA OTROKOM POSREDUJETE VREDNOTE? 

Eden izmed spraševancev odgovarja: »Preko vere, preko Boga.« Drugi vprašanja niso 

razumeli. 

2.5.2 SPRAŠEVANCI 2: SLOVENCI NA MADAGASKARJU 

Od Slovencev, ki delujejo na Madagaskarju, sem intervju izvedla s štirimi slovenskimi 

misijonarji: Janezom Krmeljem, Tonetom Kerinom, Jankom Kosmačem in Jankom 

Mescem. Stari so od približno 40 do 74 let, vsi katoličani. 

2.5.2.1 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU CILJ VZGOJE? 

Spraševanci odgovarjajo: »Pot do modrega človeka, razvitega na vseh področjih«, 

»Usposobiti človeka za spoštovanje drugačnosti in sprejemanje odgovornosti za svoja 

dejanja«, »Poštenost«, »Harmonična osebnost, ki prevzame odgovornost za življenje v svoje 

roke, samostojnost«. 

Vsi odgovori spraševancev se razlikujejo, dva poudarjata sprejemanje odgovornosti. 

Predvidevam, da zaradi malgaške kulture, ki te vrednote ne spoštuje preveč. 

2.5.2.2 KAKO V VAŠI DEŽELI VZGAJATE OTROKE? 

Spraševanci odgovarjajo: »Malgaši dejanske vzgoje sploh nimajo. Me kar šokira včasih, ker 

otroke res tepejo – da si zapomnijo, kaj so narobe naredili. Živijo z naravo in so prepuščeni 

sami sebi. Otrok počasi prevzema navade plemena – učenje s posnemanjem. Krščanska 

vzgoja se osredotoča na ožjo družino, ker Malgaši kot skupnost poznajo samo cel klan. 

Moški niso zvesti, zato se krščanska vzgoja osredinja na vez moški–ženska. Osredotočamo 

se na vzgojo za odgovornost, ker odgovornosti ne poznajo. Odločajo starešine, klan/pleme. 
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Malgaši za vse krivijo usodo – tako se je zgodilo in pač ne moremo nič pomagati/narediti«, 

»Misijonarji jih vzgajamo od malega naprej, po vseh organizacijah. Vzgoja je stroga, 

duhovniška«, »Včasih so zelo lep pouk prenašali na otroke z basnimi, pripovedkami, z 

naravo. Ta način je zbledel zaradi upadanja vneme staršev«, »Misijonarji otroke vzgajamo 

v krščanskih vrednotah, domači pa v svojih starih, poganskih navadah.« 

Iz odgovorov je razvidno, da se misijonarji trudijo za vzgojo otrok po krščanskih 

vrednotah, medtem ko domačini svoje otroke vzgajajo tudi z nasiljem, otroke vzgaja 

narava, nekateri odraščajo ob poganskih navadah. 

2.5.2.3 ALI VZGAJAJO VSI ENAKO; ČE NE, KJE VIDITE RAZLIKE? 

Dva spraševanca nista odgovorila, dva pravita: »Ne vzgajajo vsi enako. Največja razlika je 

v veroizpovedi«, »Vzgoja je različna«.  

2.5.2.4 KJE VIDITE TEŽAVE PRI VZGOJI OTROK NA MADAGASKARJU? 

Spraševanci odgovarjajo: »V njihovi primarni veri«, »Težava je v animizmu, v tem, da se 

otroke vzgaja le za strah pred bogom in predniki, vzgoje za druge vrednote skoraj ni. Tudi 

vrtce so postavili le kristijani in protestanti«, »Največja težava je podobna težavam Stare 

zaveze. Neki zelo znan afriski novinar je lepo zapisal, da se Afrika lahko otrese nasilja in 

maščevalnosti le preko evangelizacije. Najbrž je obzorje Evangelija res tako učinkovito, da 

ga 2000-letna zgodovina še vedno izkuša kot optimalno rešitev za izhod iz krize smisla (ali 

se je smiselno spraviti, odpustiti, potrpeti, pretrpeti, prenašati trpljenje, poniževanje, 

drugorazrednost …)« Zadnji spraševanec na vprašanje ni odgovoril, ker je odgovor zajet 

v njegovih prejšnjih odgovorih. 

Iz odgovorov je razvidno, da je največja težava pri vzgoji otrok na Madagaskarju njihova 

animistična vera in s tem tudi njene vrednote. 

2.5.2.5 KDO VSE SODELUJE PRI VZGOJI OTROK NA MADAGASKARJU? ALI SO V 

VZGOJI ENOTNI ALI NE? 

Odgovora prvih dveh spraševancev sta: »Pri nas smo to kristjani – župnik, kateheti, 

animatorji. Res pa je, da na Madagaskarju ni sirot. Za otroke skrbjo vsi iz klana. Tako je 

otrok deležen vzgoje vseh. Seveda si v vzgoji nismo enotni, ker sta si animizem in krščanska 

vera preveč različna«, »Najprej so za vzgojo zadolženi starši, največkrat vzgojo močno 

intonirajo stari starši, v puberteti vrstniki, na podeželju mladostnih let skoraj ni, ker se 
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prehitro odloča za poročenost, namig s strani staršev je tak. V šolo dobimo komaj tretjino 

otrok, državne šole več ali manj na podeželju ne funkcionirajo, zato je nepismenost še zelo 

visoka. Stare norme se rušijo, mesto vakuuma pa zapolnjuje video vzgoja vsemogočih 

filmov, ki jih kitajski trgovci vrtijo za iskanje dobička. Tako se zgodi, da zaradi nezrelega 

sprejemanja filma o Tarzanu, med drvenjem lokalnega prevoza mladenič skoči iz avta, ne 

da bi prosil za izstop. Ko se je ta nadobudnež spravil k sebi, ga zdravnik vpraša, zakaj je to 

storil, in odgovori, da je Tarzana posnemal. Tudi vzgoja delovnih navad se kaže kot nuja, 

saj zabavni programi odvračajo mlade od dela in še politične parole, kot naprimer; vsak 

gre in išče, kar si želi. Etika in morala nista poudarjeni, zato se je razvil banditizem kraje 

govedi, vlamljanja, posiljevanja, razvrednotenja grobnic in vandalizem kraje človeških 

kosti, sprevračanje lestvice vrednot …« 

Zadnja dva spraševanca odgovarjata enako: »Za vzgojo skrbi cel klan, v vzgoji se 

razhajajo.« 

Iz odgovorov je razvidno, da otroke vzgajajo vsi v klanu. Šola je pri vzgoji prisotna manj 

kot pri nas, ker malo otrok hodi v šole. Otroke vse preveč vzgajajo tudi mediji in filmi. 

Vzgojne navade in načela si med vsemi udeleženimi niso enotne. 

2.5.2.6 KAJ JE NAJPOMEMBNEJŠA VREDNOTA, ZA KATERO VZGAJATE OTROKA IN 

ZAKAJ?  

Spraševanci odgovarjajo: »Verjetno prav delavnost, ker revščina izhaja iz tukajšne lenobe. 

Pa tudi samospoštovanje je zelo pomembno – tega animisti ne poznajo, saj ljudje veljajo le 

toliko, kolikor doprinesejo klanu«, »Poštenost«, »Vzgoja za osebno odgovornost. Imajo 

pregovor, da jim je bog dal roke in noge, vendar ga ne upoštevajo, ker so prepuščeni usodi. 

Nočejo spremeniti delovnih navad. Ne smemo jim stvari deliti, moramo jih vzgajati za 

delo«, »Najpomembnejša vrednota in temelj malgaške filozofije na podeželju je preživeti. 

Temu se podreja vse, zato je v njihovem življenju vladala velika toleranca. Včasih, pred 25 

leti, je bilo določeno sadno drevje – apali-be, na voljo revežem, ni se ga prodajalo niti 

zrelega in so si ga revni vzeli kjerkoli. Danes je »razvoj« pripeljal tako daleč, da se reveža 

stiska in mora za to, kar mu je za preživetje včasih pripadalo, sedaj odgarati. Tako se 

situacija malgaškega življa skokovito komercializira in s tem hudourno menja mentaliteta 

in z njo lestvica vrednot. Naša vzgoja še vedno poudarja staro vrednoto PREŽIVETJE in 
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drugo ODVISNOST od SOLIDARNOSTI. Osnovno pravilo naše vzgoje je; stori korak prvi – 

reši siromaka danes in jutri bo božja roka našla človeka, ki bo rešil tebe.« 

Iz odgovorov je razvidno, da najpomembnejše vrednote izhajajo iz želje po preživetju, ki 

je lahko tako nagonska, da prevlada moralno vedenje ljudi, zato se trudijo za poštenost, 

delavnost in solidarnost, življenje v skupnosti. 

2.5.2.7 V KAKŠNO OSEBNOST BI ŽELELI, DA ZRASTEJO OTROCI? 

Odgovori spraševancev so: »V pošteno osebnost, ki ne bi kradla in ubijala«, »Poštene, 

delavne, samospoštljive«, »V človeka krščanskega vedenja po evangeliju.« Zadnji 

spraševanec na vprašanje ni odgovoril. 

Iz odgovorov sem razbrala, da si spraševanci želijo osebo s tradicionalnim vrednostnim 

sistemom. Menim, da so odgovori kratki in jedrnati zato, ker boj za preživetje nadvlada 

vsem vrednotam. 

2.5.2.8 KATERO VREDNOTO/TE V NAŠEM OKOLJU NAJBOLJ SPOŠTUJETE KOT 

DOBRO ČLOVEŠKO LASTNOST? 

Spraševanci odgovarjajo: »Poštenost«, »Plemena občudujejo bogastvo, debelost, riževa 

polja in to, da se človek znajde (čeprav za to krade, ni važna korupcija, resnica). Med seboj 

si ne zaupajo. Poudarjajo strah, ki je najvišja vrednota (strahospoštovanje). Del kulture je 

smrtna kazen, pretepanje je del vzgoje. Državni sistem ne deluje, nasilje in nezaupanje le še 

vzpodbuja. Ker država ne stoji za državljani, vaščani stvari prevzamejo v svoje roke. Tudi 

oče sinu lahko odseka glavo, za to delo lahko tudi najamejo vojaka. Imajo pravilo zob za 

zob, čista eksekucija. Otroci imajo že telefone – tehnologija se res ne ujema s plemenskim 

prepričanjem. Npr. verjamejo v škrate, povodne može, kulturno so v drugi sferi kot 

tehnološko. Vsak klan ima svojega vrača – včasih se delajo, da jih je obsedel duh. Vrač 

izgovori ime osebe in tisto osebo ubijejo. Tako se dogajajo umori po nedolžnem, kajti kar 

vrač reče, je za pleme sveto«, »Poštenje, solidarnost, brzdanje čustev, ki vodijo v 

pretiravanja, molitev, spoštovanje staršev, pokojnikov, Boga, ki ga označujejo za 

Stvarnika.« Zadnji spraševanec ni odgovoril. 

Iz odgovorov je razvidno, da se misijonarji trudijo za ljudi tradicionalnih in socialnih 

vrednot, medtem ko malgaška plemena poudarjajo bogastvo, goljufijo, čarovništvo ... 



41 

Menim, da se k takšnim oblikam zatekajo zaradi upora proti (ne)delovanju državnega 

sistema in zaradi neizobraženosti, ki je posledica nižjega materialnega standarda. 

2.5.2.9 KATERE VREDNOTE NISO ZAŽELENE? ZAKAJ? 

Spraševanci odgovarjajo: »Kot že rečeno – z animističnimi vrednotami je težko ustvariti 

napredno družbo. Vsak klan ima svojega čarovnika, ki odloča o usodi ljudi. Prejšnji mesec 

je neki klan npr. želel mojo roko, ker naj bi za neki napoj potrebovali roko belega šoferja. 

So popolnoma brezčutni, brez usmiljenja.« »Ubijajo se zaradi animizma. Glavni v klanu 

nekaj ukažejo, drugi to posnemajo. Ljudje so v neki psihozi.« »Pretiravanja v iskanju 

bogastva, časti, zloraba položaja. Imetje, čast in oblast lahko prerastejo meje in spremenijo 

podobo človeka, zato je ozaveščanje sebe v veri potreba za uspešno korekcijo lastne 

osebnosti – vzgojitelja.« Zadnji spraševanec na vprašanje ni odgovoril. 

Iz odgovorov je razvidno, da Slovencem na Madagaskarju niso zaželene animistične 

vrednote Malgašev, ker ljudi vodijo v neutemeljene usmrtitve in k neusmiljenim 

odločitvam. 

2.5.2.10 VZGOJO ZA KATERE VREDNOTE STE POGREŠALI PRI SVOJIH STARŠIH? 

ALI JE BILO PREVEČ POUDARJANJA DOLOČENIH VREDNOT? 

Spraševanci odgovarjajo: »O starših vedno le dobro«, »Starši so me vzgajali v krščanskih 

vrednotah, zato sem bil z njimi zadovoljen. Sem ga pa vedno rad »sral« ... [smeh]« »Ne, vse 

je bilo v redu. Moja mama je bila učiteljica. Oče je bil sicer bolj oddaljen, mami mi je bila 

bližje - vedno dobra in pravična.« »Mislim, da se je vzgoja v tistem času odlično obnesla, 

veliko pa mora človek vložiti v nadaljevalnem procesu vzgoje samega sebe. Tukaj bi 

krščanski veri dal odločujoče mesto, da danes sem to, kar sem. Težko je ohraniti unikatnost 

sredi komolčarskega in rivalskega ter spolitiziranega vzdušja. Konkurenčen lahko ostane 

človek le v pristni krščanski drži. Vera v to naredi človeka za zmagovalca v problematičnih 

okoliščinah. V nastali situaciji čim hitreje odgovorno prevzemi reševanje le-te. To je aksiom 

za ohranitev mirnih živcev.« 

Odgovori kažejo, da so vsi spraševanci zadovoljni z načinom vzgoje svojih staršev. 

2.5.2.11 KAKO OTROKOM POSREDUJETE VREDNOTE? 

Dva spraševanca odgovarjata enako: »Oratorij, verouk, molitev, pesmi ... vse, kar delam 

sam in kar uči Sveto pismo.« Druga dva spraševanca na vprašanje nista odgovorila. 
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2.5.3 SPRAŠEVANCI 3: SLOVENCI V SLOVENIJI 

Intervjuvala sem osem oseb: 1 tabornika, 2 psihologa in hkrati prostovoljca, vzgojiteljico 

in hkrati mamo, 3 pomočnice vzgojiteljice, in še eno mlajšo vzgojiteljico. Intervjuvanci so 

stari od 22 do 44 let, 6 je kristijanov in 2 ateista. 

2.5.3.1 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU CILJ VZGOJE? 

Trije spraševanci odgovarjajo: »Samostojnost,« dva poudarjata: »Odgovornost,« drugi 

dodajajo: »Otroku pomagati, da bo s pozitivnim pristopom odrasel in se zavedal potrebe po 

razvoju«, »Otroka primerno pripraviti na življenje«, »Otroku nuditi in zagotoviti njegove 

pravice in dolžnosti.« 

2.5.3.2 KAKO V VAŠI DEŽELI VZGAJATE OTROKE? 

Dva spraševanca odgovarjata: »Preko igre, pogovorov, zgledov,« drugi dodajajo: 

»Najpomembnejšo vlogo imajo starši, saj z otrokom preživijo največ časa. K vzgoji veliko 

pripomorejo tudi vrtci in šole. Vzgajajo tudi vrstniki, mediji ...« »Otroci morajo biti pridni, 

marljivi, neprestano korigiramo otroško vedenje, velik poudarek dajemo na športne in 

kulturne dejavnosti,« »Glede na otrokovo starost in sposobnosti.« »Otroke skušamo 

vzgajati z ljubenijo, hkrati pa jim postavljati neke omejitve.« »Otroke vzgajajo šola, vrtci in 

taborništvo na svoj način.« 

2.5.3.3 ALI VZGAJAJO VSI ENAKO? ČE NE, KJE VIDITE RAZLIKE? 

Vsi spraševanci odgovarjajo z »ne«. Pet spraševancev vidi enako razliko pri vzgoji: »Ker 

ima vsak svoje prepričanje, kaj je ustrezna vzgoja,« drugi dodajajo: »Ker niso vsi enako 

dosledni, in ker poudarjamo druge stvari.« »Nekaterim uspe združevati moč (omejitve) in 

ljubezen (empatičnost, skrb, pozornost, sočutje ...), drugim pa to uspeva slabše. Nekaterim 

uspe otrokom posvetiti dovolj časa, medtem ko drugim to ne uspeva v tolikšni meri.« 

Odgovori kažejo, da smo pri vzgoji neenotni, za kar so krivi naši pogledi na svet, 

vrednote in prepričanja o tem, kaj je dobra vzgoja. Precej težko je tudi krmarjenje med 

omejitvami in dovoljenji ter v preživetem času z otrokom. 

2.5.3.4 KJE VIDITE TEŽAVE VZGOJE V VAŠI DEŽELI? 

Pet spraševancev navaja problem »pomanjkanje časa,« dva dodajata »razvajenost, 

izpolnjevanje vseh otrokovih želja,« zadnji navede še problem: »televizije, računalniških 

igric, tablic in mobitelov, ki otroke zamotijo, da imajo starši pred otrokom mir. Dražljaji 
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računalniških igric so zelo intenzivni in lahko otroka pustijo v nekem drugem svetu tudi do 

več ur. Ko to mine, otrokova narava »podivja« in starši takrat otroku niso kos.« 

Odgovori dajo vedeti, da je problem današnje družbe pomanjkanje časa za ukvarjanje z 

otroki. Zato se jih s tehnologijo ali z dovoljenjem vsega prevečkrat potiska stran, z 

namenom, da imajo starši čas živeti svoje prezaposleno življenje. 

2.5.3.5 KDO VSE SODELUJE PRI VZGOJI OTROK V SLOVENIJI? ALI SO V VZGOJI 

ENOTNI? 

Vsi spraševanci navajajo kot najbolj sodelujoči del vzgoje: »Starši,« dodajajo še: »Pri 

skavtih vzgajamo voditelji in otroci med sabo«, »Pri tabornikih sodelujejo vodniki, načelnik 

družine in mentorji«, »Širša družba«, »Učitelji in ostali zaposleni (pri nas pravimo, da 

vzgajamo vsi, tudi čistilke in hišniki).«  

Za enotnost v vzgoji je večina spraševancev odgovorila z »ne,« razen dveh: »Vodniki pri 

tabornikih načeloma vzgajajo za enake vrednote, potrebno je usklajevanje s starši,« in 

»Starša med seboj imata načeloma enake poglede na vzgojo.«  

Iz odgovorov je razvidno, da otroke vzgaja velik spekter ljudi, ki je odvisen predvsem od 

kroga, kjer se otrok giblje. Neskladnost v vzgoji se pojavlja, manj pri določenih 

skupnostih (taborniki, skavti, družinska skupnost). 

2.5.3.6 KAJ JE NAJPOMEMBNEJŠA VREDNOTA, ZA KATERO VZGAJATE OTROKA IN 

ZAKAJ?  

Spraševanci odgovarjajo: »Samostojnost, samokritičnost, ljubezen, odgovornost«, 

»Angažiran, avtonomen, odgovoren in solidaren državljan«, »Najpomembnejši se mi zdi 

red. Pa tudi poštenost, spoštovanje drugačnih«, »Ljubezen do sočloveka, skrb za dobre 

medosebne odnose, ker menim, da se nas to najbolj dotakne«, »Spoštovanje, poštenost, 

iskrenost, ker teh vrednot v svetu manjka«, »Ljubezen do bližnjega, ker se mi to zdi 

temeljna vrednota«, »Vztrajnost«, »Ohranjanje okolja«. 

Odgovori spraševancev se razlikujejo, a so si enotni v tem, da vsi poudarjajo socialne 

vrednote. 
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2.5.3.7 V KAKŠNE OSEBNOSTI BI RADI, DA ZRASTEJO OTROCI? 

Sedem spraševancev navede: »Samostojne osebnosti,« osmi doda »poštene in delavne«. 

Poleg samostojnosti štirje spraševanci navedejo še: »Odgovorno, zrelo osebnost«, »V 

poštene, odprte ljudi, ki so vedoželjni, polni življenjske energije in vztrajnosti«, »Odgovorne 

ljudi, ki bodo našli reči v življenju, ki jih bodo osrečevale in izpopolnjevale.« 

Odgovori spraševancev kažejo, da je najpomembnejša samostojna, odgovorna in zrela 

osebnost, ki zna rasti in se razvijati skozi življenje. 

2.5.3.8 KATERE VREDNOTE SO V VAŠEM OKOLJU ZAŽELENE? 

Dva spraševanca odgovarjata: »Iskrenost,« drugi dodajajo: »odprtost, sprejemanje, 

socialne spretnosti, iskrenost, sodelovalnost, trud«, »odgovornost«, »poštenost, solidarnost, 

ustvarjalnost, delavnost«, »spoštovanje«, »preprostost, spoštovanje drugih in narave«, 

»poštenost, odgovornost, solidarnost.« 

Iz odgovorov je razvidno, da so v našem okolju najbolj zaželene socialne, tradicionalne 

in v manjši meri postmoderne vrednote. 

2.5.3.9  KATERE VREDNOTE SO V VAŠEM OKOLJU MANJ ZAŽELENE? 

Dva spraševanca odgovorjata: »Egoizem,« drugi dodajajo: »neodgovornost«, »laži, 

nevoščljivost«, »pretirana ambicioznost«, »zahrbtnost«, »agresivnost, neiskrenost« in 

zadnji ima svoje stališče: »Vrednote smatram kot pozitivne, zato mi nobena ni 

nezaželena.« 

Iz odgovorov je razvidno, da niso zaželene individualistične vrednote. 

2.5.3.10 VZGOJO ZA KATERE VREDNOTE STE POGREŠALI PRI SVOJIH STARŠIH? 

ALI JE BILO PREVEČ POUDARJANJA DOLOČENIH VREDNOT? 

Dva spraševanca sta pogrešala vzgojo za določene vrednote, navajata: prvi »odprtost, 

sprejemanje različnosti« in drugi: »timsko delo«.  

Pri dveh spraševancih je bilo preveč poudarjanja dveh vrednot: »pridnosti in 

ubogljivosti«. 

Preostali štirje spraševanci niso ničesar pogrešali in ni bilo pretiranega poudarjanja 

določenih vrednot. Iz odgovorov je razvidno, da so spraševanci načeloma zadovoljni z 
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vzgojo svojih staršev, pogrešali so vzgojo za postmoderne vrednote, pretirane so se jim 

zdele tradicionalne vrednote. 

2.5.3.11 KAKO OTROKOM POSREDUJETE VREDNOTE? 

Štirje spraševanci odgovarjajo: »Prek zgleda, vzpodbud, pogovora,« dva dodajata: »prek 

iger, literature, videovsebin«, »prek skavtske metode«. Dva spraševanca na vprašanje nista 

odgovorila. 

2.6 ANALIZA LESTVIC 

Slovenci na Madagaskarju na lestvici najvišje rangirajo tradicionalne in socialne 

vrednote. Na vrhu lestvice petih vzgojnih vrednot se najpogosteje pojavi vrednota 

poštenost ali solidarnost, vseh pet mest vedno zasede tradicionalna ali socialna 

vrednota. Najnižje Slovenci na Madagaskarju rangirajo individualistične in postmoderne 

vrednote, ki se na lestvicah petih najpomembnejših vrednot nikoli ne pojavijo.  

Slovenci v Sloveniji na lestvici najvišje rangirajo socialne, tradicionalne pa tudi 

postmoderne vrednote. Na vrhu lestvice petih vzgojnih vrednot se najpogosteje pojavijo 

vrednote: poštenost, prijateljstvo in nesebičnost, vseh pet mest zasedejo socialne, 

tradicionalne ali postmoderne vrednote. Najnižje Slovenci v Sloveniji rangirajo 

individualistične vrednote, ki se na lestvicah petih najpomembnejših vrednot nikoli ne 

pojavijo. 

Malgaške ocenjevalne lestvice so nekoliko kompleksnejše za razlago – nihče od 

spraševancev ni napisal prvih pet najpomembnejših vrednot ali so odgovori neberljivi. 

Vse vrste vrednot (tradicionalne, socialne, postmoderne in individualistične) se 

pojavljajo v lestvici tako med zaželenimi kot med nezaželenimi. Zanimivo je, da so 

nekateri visoko rangirali (z oceno 5) tudi individualistične vrednote (slava, denar, moč 

...), ki jih Slovenci na Madagaskarju in v Sloveniji niso. Lestvice dodajam v prilogo. 

2.7 DNEVNIŠKI ZAPIS 

V času bivanja na Madagaskarju smo s celotno skupino pisali dnevnik, pisala pa sem tudi 

svoj, osebni dnevnik. V diplomsko delo prilagam delčke, ki so povezani z vzgojo otrok ali 

z vzgojnimi vrednotami. 

11. 7. 2014 Akamasoa – vas Pedra Opeke 
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»Danes nas je zbudil smeh otrok – res lepo. Vsi skačejo, delajo salte, tekajo, se igrajo z žogo 

… Videti so srečni – samo da se pleše, poje in smeje. Vseeno jim je za videz, ena izmed deklic 

je imela na primer obute japonke in oblečeno bundo. Nismo še opazili razvajenih otrok, ali 

da bi se kdorkoli pritoževal. Zdi se, da skrbijo sami zase in da so zares srečni v igri, plesu, 

smehu in petju. Vse skupaj me malo spominja na deželo Nije Petra Pana.« 

 

Slika 1: Malgaški otrok. 

»Zdi se, da otroci ne poznajo robčkov, wc-jev in papirja. Povsod imajo smrkelj, tudi lulajo 

povsod, a so kljub temu videti preprosto srečni!« 

»Bili smo na čaju pri Pedru Opeki in bilo je nepozabno. Veliko je govoril o tukajšnjih 

življenjskih razmerah, pa tudi o otrocih. Vzgoja se razlikuje od mesta do mesta, od plemena 

do plemena. V Akamasoi naj bi se trudili za dobro vzgojo, kar je počasi tudi vidno z 

razmišljanjem in obnašanjem otrok, najslabše naj bi bili vzgojeni otroci v mestu 

Ambohimahasoa.« 

3. 7. 2014 - Farafangana 

»Kratek postanek v Farafangani. Pokrajina in ljudje so ... Vzamejo dih. Nasadi riževih polj, 

črnci v kolibah, med palmami in vodami, ki na glavah nosijo vse možno, večje in manjše 

posode z bananami, cementom, vaniljo, umazanim perilom ... Kot iz filma je, res!« 



47 

 

Slika 2: Malgašinja, ki nosi otroka in tovor. 

17. 7. 2014 – Befotaka 

»Smo pri misijonarju Tonetu Kerinu. Res je zanimiv patron! Povedal nam je vse možno. Da 

ljudje živijo v klanih – veljaš toliko, kot narediš. Klan te lahko izžene/potisne ob rob in to je 

huje od izgnanstva. Imajo kar zapisano usodo ... Otroci so prisotni tudi ob ljubljenju 

staršev, ker živijo v majhnih hišah iz ilovice in vej, krite so s slamo. Nekatere hiše so lesene, 

zelo redko opečnate. Hecno, pri nas pa je spolnost tak tabu ...«  

  

 

Slika 3: Primer bivališč. 
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 »Med delom na oratorijih in v prostem času veliko opazujem otroke. Z njimi komuniciramo 

neverbalno ali z nekaj malgaškimi besednimi zvezami, ki smo se jih naučili. Otroci se igrajo 

le s kamenčki, druge igre skoraj ne poznajo. Redke igrače si izdelajo sami. Nisem opazila, 

da bi se za igrače prerekali. Vse si delijo, od hrane, do igrač.«  

 

Slika 4: Malgaška igra in igrače. 

 »Na oratorij je prišla 13-letna punčka s svojim dojenčkom – nekaj normalnega za to 

družbo. Otroci imajo otroke, kar je težko, ker jih primankuje materialnih dobrin. Težko 

preživijo sebe, kaj šele družino. Ker par spočne otroka pri dvanajstih, trinajstih letih, zveza 

pogosto ne traja dolgo. Tako se dogaja, da veliko mam ostaja samih z otrokom, brez 

socialne varnosti in izobrazbe.«  

 

Slika 5: Trinajstletna mamica z otrokom na oratorijski delavnici. 
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Opazili smo tudi, da mamice ne nosijo modrčkov, dojijo kjerkoli. Mame svoje otroke 

nezdravo, a praktično zanje, z ruto povijejo okrog svojega telesa – nosijo jih na hrbtu, 

otroku glava visi nazaj. Tako jih povijajo zaradi praktičnosti – z dojenčkom na hrbtu 

mama lahko dela. Tako dojenčke prenašajo tudi bratci in sestrice. Dobro je, ker za otroke 

skrbijo vsi sorodiki, tudi starejši bratje in sestre. Vse prevečkrat pa se zaradi odsotnosti 

staršev nanje prelaga odgovornost starševstva. Starejš otroci tako nimajo pravega 

otroštva. Vsi imaj zelo slabe zobe, nekateri tudi nohte. Higienski standard je na minimumu. 

Problem so hepatitisi, videla sem vsaj že tri otroke z zlatenico.« 

 

Slika 6: Deklica z otrokom. 

20. 7. 2014 – Ranomena 

»Pravijo, da so tukaj veliko bolj čisti otroci kot v Betufaki, večkrat se umivajo, njihov vonj ni 

tako prodoren ... Ne bom več pisala – ogromno je komarjev in v spalki so se mi zaredile 

bolhe, ki prav pošteno pikajo!« 

»Otroci animistov nimajo neke dnevne rutine – so tam, kamor jih zanese pot. Se skoraj ne 

igrajo (videli smo nekaj podobnega ristancu in simbolne igre s palicami). Pa še to tam, kjer 

že hodijo k verouku.« 

»Med seboj si vse delijo! To me res preseneča. Popolna razlika če prakso primerjamo s 

slovenskimi vrtci. Res pa je, da nekateri tudi veliko kradejo. Ne izuči jih, da jih za krajo 

zebuja lahko ubijejo.« 

 »Ranumena – v njej živi pleme, kjer se otrok ne sme pobožati po glavi. To pomeni, da so v 

podrejenem položaju. Vsak dotik povežejo s spolnostjo, seks je velik tabu, kar je zanimivo, 

ker 10-letnik pleše tako, kot bi nastopal v erotičnem filmu. Včeraj so nas fantje tudi grabili 
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za zadnjico ... Stvar me spominja na prepovedan sadež – ker je seks tabu, je le toliko bolj 

zanimiv.«  

»Higiena je slaba, skoraj nikjer ne pomivajo posode, ves čas za kuhanje uporabljajo eno in 

isto posodo.« 

23. 7. 2014 Ampitafa 

»Presenečena sem, da šol ni. Na vasi starši najamejo »učitelja«. Za plačilo mu dajo riža za 

preživetje leta. Učitelj nima posebne izobrazbe, pogoj je le končana osnovna šola. Drugače 

imajo francoski šolski sistem, a o njem tukaj ni ne duha ne sluha.« 

»Danes smo odšli na izlet, do prelepih slapov. Srečali smo otroke, ki so imeli čisto strgane 

hlače – tangice iz kratkih hlač. Pravijo, da ljudje tam celo življenje skoraj nič ne delajo – tri 

mesece gojijo riž ali maniok, ko je sezona, in to je to. Preostali čas životarijo. Ženske delajo 

večino del, moški redko. Moški veliko varajo in pijejo. Ženske so manjvredne.« 

 »Ljudem res ogromno pomeni glasba. V šole so otroke zvabili tako, da so jim dajali zastonj 

obroke, drugače niso hoteli hoditi v šolo. To je zato, ker je v tem stilu življenja težko gledati 

v prihodnost, če ne vejo niti, kaj bodo jedli ta večer.« 

29. 7. 2014 – Mananbondro 

». Z Janijem Mescem sem opravila intervju, poleg pa sem izvedela še ogromno zanimivosti o 

otrocih in vzgoji. Otroci nosijo plenice iz blaga, ki se jim reče lambataj. Samo premožnejši 

imajo pampers plenice, ki jih prosto odvržejo na tla. Tako bi bilo bolje, da jih sploh ne bi 

imeli, saj s tem še dodatno onesnažujejo okolje. Povprašala sem ga tudi o otrocih s 

posebnimi potrebami, ki jih nisem opazila veliko, razen enega z Downovim sindromom in 

nekaj s prizadetim sluhom ali vidom. Odgovor je v tem, da prizadeti otroci tu običajno ne 

preživijo (npr. cerebralna paraliza) zaradi slabih zdravniških razmer.«  

»Večinoma otroci hodijo bosi, nekaj jih ima celo japonke/natikače, na naše oratorije so 

hodili tudi po 8 ur. Večina ima raztrgane cunje, po navadi kakšne sponzorske ali uvožene iz 

Kuvajta ali Kitajske (na Madagaskar gre slaba kitajska roba, v Evropo pa dobra kitajska 

roba).« 

»Misijonarji se trudijo s krščanstvom in protestantstvom, da se ljudje ne bi več pobijali in 

kradli. Želijo spremeniti stare animistične vrednote v človečne z namenom, da bi malgaši 
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lahko sami skrbeli zase, da bi si proizvedli dovolj hrane in se izobrazili. Največji problem 

vidim v pobijanju po nedolžnem. Če vrač npr. reče, da je nosečnico obsedel duh, jo brez 

milosti ubijejo. Če oče prisili sina, da ukrade zebuja, ker bo le tako družina lahko kaj jedla 

in sina pri kraji zalotijo, ga mučijo in nato ubijejo. Želim si, da bi preprosto, nasmejano in 

veselo malgaško ljudstvo našlo pot k sreči.« 

 

Slika 7: Domačini pri lovu na lopove. 

Zgornja fotografija predstavlja domačine, med njimi so dečki, otroci, ki so stari komaj šest 

ali sedem let in se z orožjem (sulice, kiji itd.) odpravljajo fizično kaznovat lopove 

volov/zebujev. Pri tem opazimo, da se otrok ne varuje pred nasiljem, ampak so vanj tudi 

vključeni. Opazi se ločena vzgoja dečkov in deklic – dečki sodelujejo v fizičnih obračunih, 

deklice pa ne. 

»Ko so se oratoriji končali, smo se za tri dni odpravili na zahodno obalo Madagaskarja, v 

kraj Morandava, ki je bolj razvit in turističen. Še vedno pa živijo v plemenih. Eno izmed njih 

verjame, da če ješ svinjino, moraš najprej pod tuš in potem v morje, ker te drugače odnesejo 

valovi.« 

»Včeraj nas je Izidor Grošelj (Matanga) peljal s čolnom na otok sredi reke, kjer je rdeča 

majica tabu, rdeča barva velja za kraljevo, v rdeče oblečeni človek ne sme prečkati reke. Če 

jo, mora starešini plemena dati vola ... Seveda sem otok obiskala v rdeči majici, ker za ta 

tabu nismo vedeli! Pogledi krajanov in naše čudenje je bilo prav zanimivo, preden smo 

ugotovili, kaj se dogaja. 
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2.8  KRATEK POVZETEK SPOZNANJ 

Iz raziskave je razvidno, da so spraševanci iz Slovenije na vprašanja odgovarjali drugače 

kot spraševanci z Madagaskarja. Za moj vzorec velja, da se vzgojne vrednote in prakse v 

Sloveniji in na Madagaskarju razlikujejo. 

V Sloveniji so za vzgojo in izobraževanje ustanovljeni državni vrtci in državne šole, 

katoliki in protestanti ne odpirajo svojih šol zato, da bi otrokom omogočili šolanje, ker to 

drugače ni omogočeno, ampak so take šole le nadstandard – starši imajo pravico, da se 

sami odločijo, v katero šolo bo hodil otrok. Na Madagaskarju je šolanje privilegij za 

premožnejše, za šolanje tisti v odročnih območjih država ne poskrbi. Za to se trudijo 

misjonarji in drugi dobrotniki. 

Dobila sem odgovore na raziskovalna vprašanja, čeprav so bili nekateri z odgovori skopi. 

Menim, da skopost odgovorov pri želenih lastnostih otrok in vzgojnih vrednotah izhaja 

iz tega, da na Madagaskarju intencionalne vzgoje ni, ker je prva prioriteta preživeti. 

Ukvarjajo se s tem kako otroke sploh pridobiti v šole, ne pa kakšno metodo bodo izbrali 

za poučevanje in kaj jih s poučevanjem želijo naučiti. Širši so odgovori o različnih verah 

in navadah, ker vzgojne vrednote večinoma izvirajo iz vere in kulturnih vzorcev. 

Pri nas otroke vzgaja predvsem ožja družina, vrtci in šole ter vsi ljudje, s katerimi otroci 

sodelujejo v različnih aktivnostih (skavti, taborniki ...). Na Madagaskarju za vzgojo otrok 

skrbi celoten klan, ožje družine ni, tudi vodenih aktivnosti je manj. Za šole ne poskrbi 

vedno država, ampak predvsem misijonarji in samo ljudstvo.  

Vrednote, za katere vzgajamo, se pri nas in na Madagaskarju razlikujejo. Analiza lestvic 

kaže, da Slovenci na Madagaskarju najnižje rangirajo postmoderne vrednote, ki so pri 

Slovencih v Sloveniji rangirane najvišje skupaj s tradicionalnimi in socialnimi. Oboji 

spraševanci najnižje rangirajo individualistične vrednote. Zanimivo je, da se 

individualistične vrednote med malgaši pojavljajo tudi kot zaželene. Vzgoja za vrednote 

se kaže v vedenju in praksah odraslih, se pa vrednote razlikujejo glede na 

osebo/organizacijo, ki vzgaja.  

Iz odgovorov spraševancev je razvidno, da se pojavljajo razlike med vzgojnimi 

prepričanji in praksami v Sloveniji in na Madagaskarju. Sklepam, da so slovenski 

spraševanci o načrtni vzgoji bolje izobraženi kot malgaški, osnovnošolsko izobraževanje 
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je v Sloveniji obvezno, medtem ko je na Madagaskarju privilegij; v Sloveniji si želimo 

rasti na vseh področjih, medtem ko je na Madagaskarju velikokrat prisotno le vprašanje 

preživetja; v Sloveniji mora biti učitelj izobražen, medtem ko na Madagaskarju pridejo 

za odročna območja v poštev vsi, ki znajo pisati; v Sloveniji je nasilje nad otroki ali celo 

umor kaznivo dejanje, medtem ko na Madagaskarju za to ni poskrbljeno s strani države; 

v Sloveniji se trudimo za enakopravno vzgojo dečkov in deklic, medtem ko se na 

Madagaskarju ta razlikuje; Slovenci imamo srečo z državno uredivijo, ki nam omogoči 

določene pravice, medem ko je na Madagaskarju veliko prepuščenega prebivalcem 

samim, zato to rešujejo po svoje, lahko tudi z nasiljem, alkoholizmom, krajo ipd.; 

Slovenci poudarjamo družino kot najpomembnejšo skupnost za otrokovo rast in 

socializacijo, medtem ko na Madagaskarju to predstavlja širša skupnost – klan; slovenski 

otroci niso tako vajeni timskega dela kot Malgaški, pogosto otroci pri nas ne cenijo tako 

materialnih dobrin in ne znajo deliti, medtem ko malgaški otroci te veščine imajo; v 

Sloveniji cenimo izobraženost, ker si zaradi materialnih dobrin lahko predstavljamo 

prihodnost, medtem ko je na Madagaskarju pogled v prihodnost oddaljen, saj se 

prebivalci mučijo s tem, kako bodo danes preživeli; v Sloveniji se pojavlja problem 

razvajenosti, ki ga na Madagaskarju ni bilo opaziti; v Sloveniji se pojavlja problem, da 

otroci niso dovolj fizično aktivni, medtem ko so na Madagaskarju otroci zelo utrjeni, ves 

čas na nogah in vključeni v šport... Poleg razlik pa imamo tudi podobnosti. Animisti na 

Madagaskarju otrokom posredujejo drugačne vrednote kot kristjani. Tudi v Sloveniji 

različna verstva različno vzgajajo svoje otroke. Vsi otroci – malgaški in slovenski – 

izražajo potrebo po igri, po hranjenju, počitku, ljubezni in vključevanju v kulturo. V obeh 

državah se odrasli trudijo za samostojne, odgovorne otroke. Morda tako različni, a hkrati 

tako enako otroški. Čeprav imajo morda druge razloge za srečo in smeh, druge motive za 

žalost in jok, so vsi še vedno otroci, za katere se vzgojitelji in starši trudijo po svojih 

najboljših močeh. 
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