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Izvleček 

Diplomsko delo obravnava vlogo kritičnega razumevanja družbenih razmerij moči v socialno 

pedagoški stroki in pozicioniranost slovenske socialno pedagoške stroke v razmerju do 

strukturnih dejavnikov in opresivnih praks, ki delujejo v imenu neenake porazdelitve družbene 

moči in virov. S poudarkom na manifestacijah hegemonih razmerij moči v vsakdanjem 

življenju posameznic_kov delo raziskuje prisotnost ter potencialnosti reflektiranega in 

kritičnega pristopa k socialno pedagoškim vsebinam iz praktičnih kontekstov. V empiričnem 

delu so z ilustrativnimi primeri prikazane adaptivne socialno pedagoške vsebine, ki jim 

umanjka reflektirana kritična naravnanost do sistemske vpetosti posameznic_kov in družbenih 

skupin ter mobilizacijske vsebine, ki skozi svojo kontekstualizirano in kritično obravnavo 

družbenih razmerij moči in njihovih manifestacij predstavlja primere dobre prakse. 

Ključne besede: hegemona razmerja moči, družbena moč, privilegij, socialna pedagogika 

 

THE IMPORTANCE OF SOCIAL POWER RELATIONS FOR SOCIAL PEDAGOGY 

Abstract 

The thesis addresses the importance of critical understanding of social power relations within 

the social pedagogy and its stance towards structural elements and oppression that work on 

behalf of unequal power and source distribution. Focusing on the manifestations of hegemonic 

power relations in everyday life of individuals the thesis explores the presence and potentiality 

of a reflective and critical undrestanding in practical context of social pedagogy. The empirical 

part of the thesis uses ilustrative examples to show adaptive social pedagogical content that 

lacks the reflective critical understanding of one's interlacing relation/interaction with structural 

elements as well as mobilising content that represents examples of good practice with its 

contextualised and critical addressing of social power relations an its manifestations.  

Keywords: hegemonic power relations, social power, privilege, social pedagogy 
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Uvod  

V nalogi obravnavam pozicioniranost socialno pedagoške stroke v slovenskem prostoru do 

hegemonih razmerij moči in njihovih manifestacij v vsakdanjem življenju, pri čemer se 

osredotočam na kritično razumevanje strukturne vpetosti posameznic_kov in skupin v 

praktičnih socialno pedagoških kontekstih. Na podlagi kvalitativne raziskave ugotavljam, v 

kolikšni meri ter v kakšnih oblikah je tovrstna kritična refleksija prisotna v člankih novejšega 

datuma, ki so objavljeni v reviji Socialna pedagogika od leta 2013 do 2015, ter iščem 

potencialne možnosti krepitve omenjenih elementov, predvsem skozi preseganje 

individualističnega razumevanja odgovornosti za osebno življenjsko situacijo. Družbena 

razmerja moči obravnavam kot podstat in izhodišče družbenih neenakosti, ki se manifestirajo 

skozi relativno de/privilegirane pozicije posameznic_kov in skupin ter zatiralske družbene 

normativnosti in prakse, ki reproducirajo družbeno hierarhijo in neenakosti.  

Začetek naloge obsega pregled različnih teoretskih razumevanj fenomena družbene moči in z 

njim povezanih družbenih praks in procesov, ki zagotavljajo ohranjanje obstoječe hegemone 

porazdelitve družbenih virov in moči – privilegije. Privilegije obravnavam iz vidika njihovih 

značilnosti, ki jim omogočajo relativno nemoteno re/produkcijo skozi čas in obratno – 

ozaveščeni in razkriti omogočajo učinkovitejše naslavljanje in preseganje njihovega obstoja ter 

posledic. V drugi polovici prvega dela obravnavam nekaj opresivnih praks in družbenih 

procesov, ki predstavljajo neposredno manifestacijo neenako porazdeljenih družbenih virov in 

moči – patriarhat in seksizem, heteronormativnost in rasizem ter ksenofobijo. Teoretskim 

pregledom sledi empirični del naloge, v katerem so povzeti rezultati analize izbranih člankov 

ter interpretirani v navezavi s teoretičnimi vsebinami iz prvega dela naloge. Interpretativni del 

naloge se skozi izbrane kategorije naslavljanja družbenih razmerij moči, govora o 

marginaliziranih skupinah in razumevanje nasilja ter vlogo (socialne) pedagogike, osredotoča 

na ključne teme, ki se pojavljajo v rezultatih analize, in so na tem mestu predstavljene skozi 

ilustrativne izseke iz analiziranih člankov. Skozi interpretacijo omenjenih kategorij vsebine je 

mogoče na konkretnih primerih opazovati pojavnost ne/senzibilnega razumevanja in 

obravnavanja življenjskih situacij in družbenih pozicij različnih ranljivih in/ali marginaliziranih 

skupin, kritično naslavljanje sistemskih ozadij različnih tematik, ki so obravnavane v člankih 

ter emancipatorne vsebine, ki naredijo pomemben premik v smeri preseganja individualizirane 

odgovornosti in enodimenzionalnega razumevanja življenjskih okoliščin posameznic_kov.  
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Normativnosti in hegemona razmerja moči 

Družbena moč 

Družbena moč je koncept, ki je inherentno povezan z družbeno kritičnimi instancami, teorijami 

in praksami, vendar vse prevečkrat ohlapno razumljen, še ohlapneje in razdrobljeno definiran 

ter premalokrat vzet v obzir kot večplasten fenomen, ki presega plosko, enodimenzionalno 

razumevanje pojma kot izključno skupnega imenovalca dominantnih družbenih skupin ter 

opresivnih družbenih praks. Manjko upoštevanja in razumevanja koncepta družbene moči lahko 

zasledimo tudi v aktualnih teoretskih okvirih različnih družboslovnih znanosti in anti-

opresivnih praksah, ki se v svojih diskurzih izogibajo konceptu družbene moči, posebej na 

način, ki bi lahko razkril družbeno neenakost, diskriminacijo in izključevanje na sistemski ravni 

(Tew, 2002, v Tew, 2006). Takšen spregled ključnega gonila ožjih in širših družbenih procesov, 

ki ima svoje korenine v samih zametkih družbe in ki s svojimi preživelimi vzorci kroji tudi 

sodobne družbene dinamike, lahko povzroči, da so omenjeni teoretični diskurzi in aktivistične, 

antiopresivne prakse, ki v svoje središče postavljajo približevanje idealom kohezivne, solidarne 

in pravične družbe, same sebi namen in ne predstavljajo resne grožnje obstoječim hegemonim 

razmerjem in praksam moči.  

Če sledimo razmisleku Amy Allen (1998) je celostno razumevanje (družbene) moči v kontekstu 

bojev za družbeno pravičnost in preseganje hegemonih družbenih razmerij moči ter dominacije 

določenih družbenih skupin ključnega pomena za vsestransko učinkovito razvijanje 

konceptualnih postavk in praks, ki celovito zaobjamejo družbeno moč in njene raznolike 

manifestacije. Še bolj slikovito lahko nujnost razumevanja in razkrivanja družbenih razmerij 

moči ponazorimo s konceptom 'blefiranja' (Bierstedt, 1950) – imperativ družbene moči lahko 

delno razumemo tudi kot pretvarjanje in njegovo učinkovitost pripišemo pomanjkljivi oceni 

njegovega obsega ter dejstvu, da le-ta ostaja neizprašan, neizzvan. Gre za enak fenomen kot pri 

igri pokra – 'blefiranje' ima moč zgolj do trenutka, ko je razkrinkano. Če družbeno moč 

ponazorimo s konceptom »blefiranja« se nazorno pokaže  nujnost kritičnega obravnavanja 

pojavnosti družbene moči in hegemonih razmerij moči, ki krojijo družbeno stanje 

posameznic_kov1 in skupin. Kljub temu pa se je potrebno tovrstnega posploševanja v prid 

                                                           
1 V nalogi je uporabljen podčrtaj z namenom vzpostavljanja prostora za neizključujoče naslavljanje za spole izven 
normativnega spolnega binarizma, preseganja moškega slovničnega spola kot generičnega in kot izziv 
moškosrediščnosti jezika. »Raba podčrtaja se je namreč že uveljavila v individualni in (določeni) skupnostni rabi 
v namene (dis)identitetnega pozicioniranja izven spolnega binarizma, z vpeljavo v prostore avtoriziranega govora 
pa tovrstna praksa pravzaprav vstopa v prostor, močno zaznamovan z oficializiranim kodom, strukturiranim po 
pravilih družbene igre in asimetričnimi razmerji moči oziroma hetero- in cisnormativnosti.« (Perger, 2016, str. 
54) 
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razvidnosti in jasnosti lotevati previdno in družbeno moč vedno misliti tudi skozi njeno 

performativnost – nujno je zavedanje, da zgolj razkrinkanje »blefiranja« ne odstrani dejanskih 

efektov hegemonih razmerij moči in njihovih strukturnih delovanj.  

V literaturi, ki se ukvarja z družbeno močjo lahko naletimo na različna razumevanja in 

interpretacije fenomena družbene moči. Na družbeno moč lahko poenostavljeno gledamo kot 

na nekaj, kar lahko posameznice_ki, družbene skupine ali družba kot celota posedujejo 

(Westwood, 2002, v Tew, 2006) ali jo razumemo kot zmožnost posameznice_ka, da svojo voljo 

uresniči kljub nasprotovanju drugih (Tew, 2006). Če družbeno moč v tem primeru mislimo kot 

enodimenzionalno entiteto, podobno stvari, ki jo lahko posameznice_ki ali skupine imajo v 

lasti, jo posedujejo in z njo preprosto manifestirajo svojo voljo, ostanejo prikrite različne 

dimenzije družbene moči, ki segajo veliko globlje kot zgolj uveljavljanje lastne volje 

posameznic_kov ali skupin nad drugimi. Podobno se zgodi, če družbeno moč obravnavamo kot 

družbeni fenomen par excellence, torej kot pojavnost, ki obstaja neodvisno od ostalih družbenih 

procesov in ima sebi lastne elemente in značilnosti. Četudi jo ločimo od zgolj politične ali 

ekonomske moči in prestiža, vplivnosti, dominance, pravic in avtoritete (Bierstedt, 1950) sama 

na sebi še ne nosi kvalitet individualnega fenomena, ki lahko obstaja samostojno in neodvisno 

(prav tam), ki moč označi za fenomen par excellence, meni, da je njena pojavnost odvisna zgolj 

od družbene opozicije (in je torej ob odsotnosti opozicije neprisotna) ter da lahko njeno sidrišče 

iščemo na treh področjih: v formalnih organizacijah, neformalnih organizacijah in v 

neorganizirani skupnosti. Tovrstno razumevanje družbene moči sovpada z dominantno 

zahodno maskulino, individualistično  kulturo, vendar se oddaljuje od živetih izkušenj relativno 

deprivilegiranih posameznic_kov in družbenih skupin, ki jim je dostop do socialnih in 

ekonomskih virov otežen (Tew, 2006). Predvidevanje, da je družbena moč samostojna 

družbena entiteta, ki je v svojem obstoju neodvisna in ki deluje v zgolj specifičnih družbenih 

situacijah ter na mikro-družbeni ravni med posameznicami_ki in znotraj organizacij/skupnosti 

je poenostavljeno razumevanje družbene moči, ki podcenjuje globino njenih temeljev, domet 

delovanja ter vpliva na širše družbene dinamike, ki presegajo intersubjektivno raven.  

Veliko avtoric_jev družbeno moč obravnava z vidika njenega izvora in/ali njenega vpliva. 

Tovrstne konceptualizacije se nanašajo na vprašanja o redu, državnem ali družbenem, ter 

človeški naravi (Guzzini, 2006). Mann (1993 v Whitmeyer, 1997) družbeno moč 

konceptualizira glede na njen izvor in loči vojaško, politično in ideološko moč ter jo definira 

kot zmožnost vpliva na vedenje drugih. Bierstedt (1950) lokus družbene moči postavi v 

formalne in neformalne organizacije ter skupnost in hkrati poudari pomen družbene moči, ki se 
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oblikuje v neorganiziranih in neformalnih interakcijah, kar ji daje večjo težo kot moči, 

vzpostavljeni v formalnih in neformalnih organizacijah. Popitz (v Dreher, 2015) oblikuje model 

treh idealno tipskih oblik moči; moč delovanja, instrumentalno moč in avtoritativno moč, ki jih 

utemelji z obliko operacionalizacije moči oziroma njene manifestacije v razmerjih moči. 

Podobno razume družbeno moč mnogo strukturalnih teorij, ki se osredotočajo na represivno 

uporabo moči (Tew, 2006). Kljub dejstvu, da je tovrstno dojemanje moči v skladu z izkustvi 

mnogih ljudi, je razumevanje družbene moči v izključno negativnem smislu zatiralke_ca 

delovanja, idej, gibanj in razvijanja socialnega ponovno pomanjkljivo in monolitsko (Tew, 

2006). Tudi Popitz (v Dreher, 2015) svoje idealno tipske oblike moči konceptualizira kot 

opresivne in prisilne – moč delovanja naj bi temeljila na telesni superiornosti ter nasilju, 

instrumentalna moč, ki izhaja iz zmožnosti dati ali vzeti in nagrajevati ali kaznovati,  naj bi 

predvidevala, da so ljudje vedno zgolj instrument tuje volje, avtoritarna moč pa naj bi delovala 

s prostovoljnim konsenzom podrejenih. Posameznice_ki so v obeh primerih obravnavane_i kot 

orodja tuje volje, kot objekti brez lastne subjektivitete ali virov moči, medtem ko se nosilke_ce 

moči (posameznice_ki ali druge entitete) misli kot neomejene v svojem vplivu in virih moči, ki 

lahko enosmerno in brez opozicije uresničujejo svojo voljo in interese.  

Podobnemu vzorcu lahko sledimo če pojavnost družbene moči omejimo na institucionalizirano 

in neinstitucionalizirano moč in jo razumemo kot temelj za vzpostavljanje organizacij ter za 

zagotavljanje njihove kontinuiranosti in uveljavljanje njihovih norm (Bierstedt, 1950). 

Omejevanje na razumevanje družbene moči v političnem duhu, tj. z istovetenjem družbene 

moči z avtoriteto ter razmišljanju o moči kot izključno orodju opresije in prisile se približamo 

operacionalizaciji družbene moči, ki jo subjekta osiromaši kakršne koli možnosti delovanja in 

predvideva delovanje moči izključno enosmerno. Tovrstno poenostavljanje delovanja družbene 

moči ni nevarno zgolj zaradi spregledanja njenih manifestacij, ki presegajo organizacijsko 

raven, temveč tudi zato, ker subjekte oropa kakršnekoli možnosti za delovanje in ne razume 

subverzivnega potenciala družbene moči, ki se skriva na mikro ravni delovanja in življenja 

posameznic_kov. Družbena moč namreč ni namenjena zgolj in samo podpiranju 

fundamentalnega reda družbe ter družbenih organizacij (Bierstedt, 1950), temveč jo lahko 

dojemamo tudi kot sredstvo za opolnomočenje zatiranih posameznic_kov in družbenih skupin.  

Na večplastno delovanje moči opozori Amy Allen (1998), ki delovanje moči razdeli na tri 

koncepte: moč nad, moč za in moč z. Idejo »moči nad« (power over) razume kot 

konceptualizacijo moči, ki jo sicer lahko približamo dominanci, vendar gre v resnici za širši 

koncept, ki zajema zmožnost akterke_ja ali skupine akterk_jev, da drugim omejuje možnosti 
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skozi vsakodnevne prakse, ali z drugimi besedami, da izvaja moč v rutiniziranih in 

nepremišljenih, neozaveščenih dejanjih brez neposredne namere. Kot nasprotje »moči nad« 

Amy Allen (1998) postavi »moč za« (power to), ki jo lahko razlagamo kot opolnomočenje ali 

potencial za subverzijo. Na eni strani imamo torej moč, ki je vpeta v tradicije in sistemske 

elemente in jo akterke_ji izvajajo večinoma v delovanjih, ki so zaradi svoje rutinskosti 

popolnoma nereflektirana in nekritično reproduciarana skozi ponavljanje, nasproti tovrstnim 

delovanjem pa imamo drugačno obliko moči, ki predstavlja možnost upora in preoblikovanja 

zgoraj omenjenih delovanj. Tretjo obliko moči Amy Allen (1998) oblikuje z upoštevanjem 

feministične naklonjenosti solidarnosti in kolektivnemu opolnomočenju: »moč z« (power with) 

ne govori le o sami (z)možnosti delovanja, temveč (z)možnosti skrbnega delovanja (act in 

concern), torej skupnem delovanju neke kolektivitete s skupnim ciljem končati sistem 

dominacije.  

Očitno je torej, da ni vsa družbena moč politična moč in da je ta – enako kot ekonomska, 

finančna, industrijska in vojaška – le ena od mnogih oblik družbene moči (Bierstedt, 1950). 

Družbena razmerja moči so univerzalna komponenta velike večine družbenih interakcij in so 

redko popolnoma odsotna v medosebnih odnosih (Lehman, 1969) (Dreher, 2015), zato 

poenostavljeno razumevanje družbene moči spregleda vidik, ki jo temeljno določa in ji 

omogoča obstoj ter reprodukcijo na različnih ravneh družbenega življenja – relacijskost 

družbene moči.  

Družbena moč neke posameznice_ka ali družbene skupine vedno obstaja v relaciji z neko 

posameznico_kom ali družbeno skupino (Lehman, 1969), nikoli ne more obstajati kot 

samostojen fenomen ne da bi se naslanjal na podrejeno osebo ali skupino. Če poenostavimo, 

neka družbena skupina je lahko močnejša izključno v primerjavi z neko drugo skupino, ne more 

biti družbeno močna sama na sebi. Nekatere družbene skupine imajo relativno privilegiran2 

dostop do alokativnih in avtoritativnih virov (Giddens, 1994, v Tew, 2006) kar jih postavlja na 

položaj s katerega lahko izvajajo moč nad drugimi skupinami (Tew, 2006). Za ohranjanje 

takšnega položaja superiornosti (nadrejenosti) dominantne skupine sprožajo procese 

'drugačenja' ter ustvarjajo diskurze 'mi-oni', ki povečujejo razkorak in poglabljajo 'drugačnost' 

manj močnih družbenih skupin ter na takšen način legitimirajo izvajanje moči nad njimi 

(Dominelli, 2002, v Tew, 2006). Legitimacijo lahko razumemo tudi kot objektifikacijo 

                                                           
2 Besedna zveza 'relativne privilegiranosti' je uporabljena kot opomnik intersekcionalnosti – ko govorimo o 
družbeni skupini, ki jo identificiramo na podlagi specifične družbene modalitete (eni osi kategoriziranja), npr. o 
moških, ne smemo zanemariti dejstva , da je takšna skupina navznoter heterogena, zato lahko govorimo zgolj o 
relativnem dostopu do privilegijev. 



11 
 

pomenov na lingvistični, teoretični, institucionalni in simbolni ravni, ki skozi medsebojno 

dopolnjevanje in dograjevanje peljejo skozi konstituiranje poenostavljenih družbenih razmerij 

moči na podlagi tradicije specifičnih družbenih skupin do utemeljitve teh razmerij moči s 

simbolno vzpostavljenimi pomeni, ki presegajo naše vsakdanje izkušnje (Dreher, 2015). 

Simbolno vzpostavljeni pomeni oblikujejo simbolno vesolje pomenov, v katerem so 

harmonično združena sicer konkurenčni institucionalni pomeni, ki sedaj tvorijo smiselno in 

zaključeno celoto (Brent, 1975). Skozi lingvistične prakse preko institucionalne legitimacije 

objektiviziranih socialnih realnosti torej pridemo do vseobsegajočega legitimirajočega 

simbolnega vesolja pomenov, ki osmišlja. Ko je pragmatično legitimiranje preseženo, 

legitimacija poteka s pomočjo simbolnih totalnosti, ki presegajo vsakdanjo realnost in izkušnje 

v njej (Dreher, 2015). Nastane smiselno vesolje simbolnih signifikacij, v katerem lahko vse 

človeške izkušnje zasnovane, kot da potekajo v njem – koncept simbolnega vesolja združi oba 

koncepta socialne realnosti, objektivno in subjektivno realnost (Berger in Luckmann, 1988). 

Simbolno vesolje pomenov bi na nek način lahko postavile_i ob bok naturalizaciji znanega 

sveta, ki za svoj obstoj prav tako zahteva, da polje (simbolne) družbene moči ostaja neopaženo 

in neizzvano (Dreher, 2015). Na takšen način se pojavi doksično razumevanje sveta, tudi 

socialnega, ki omogoča dojemanje in doživljanje (socialnega) sveta kot samoumevnega 

(Bourdieu, 1991). Dojemanje sveta kot samoumevnega ali naravnega torej omogoča obstoj in 

reprodukcijo družbenih situacij in stanj, med drugim tudi družbenih razmerij moči, ki ohranjajo 

neenakosti med družbenimi akterkami_ji.  

Sedaj smo družbeno moč mislile_i skozi prizmo relacijskosti in poudarili pomen kritičnega 

zavedanja relacijske dimenzije moči, ki pomaga razumeti historične in sodobne družbene 

dinamike, hegemona razmerja moči ter opresivne procese in prakse, ki utrjujejo  nadrejene 

položaje specifičnih družbenih skupin, ki so skozi zgodovino na podlagi privilegiranega 

dostopa do različnih virov oblikovali simbolne pomene in navidez naravne položaje ne/moči, s 

katerimi legitimizirajo svojo specifično pozicijo in vlogo v družbi ter s podtonom ahistoričnosti 

skrbijo za reprodukcijo hegemonih družbenih razmerij moči. Kljub zavedanju, da je družbena 

moč relacijska in da njeni temelji izhajajo iz najbolj osnovnih oblik družbene interakcije ne 

smemo zanemariti njenega delovanja na makro ravni.  

Družbeno moč moramo razumeti ne le kot zmožnost posameznih akterk_jev, da dosežejo 

superiornost nad drugimi, temveč nujno tudi kot zmožnost vpliva na stanje sistema kot celote 

ne glede na ostale članice_e ali potencialna nestrinjanja (Bierstedt, 1950). Družbena moč 

presega meje skupnosti in organizacij ter posameznic_kov, ki jo imajo in deluje na ravni, ki 
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sega v polje sistemskega. V svojem sistemskem aspektu se družbena moč nanaša na zmožnost 

neke enote, ki deluje kot sistemski 'agent', da preseže upor članic_ov sistema pri postavljanju, 

zasledovanju in implementaciji kolektivnih ciljev (Lehman, 1969). Na družbo lahko gledamo 

kot na skupek posameznih akterk_jev, ki producirajo družbo na podlagi svojih subjektivnih 

realnosti, ki usmerjajo njihovo delovanje, hkrati pa so te akterke_ji in njihova subjektivnost 

realnosti oblikovani s strani družbe in njenih objektifikacij (Tew, 2006). Z razlikovanjem 

objektivne in subjektivne realnosti Berger in Luckman (1989, v Dreher, 2015) poudarita 

družbeno moč, družbena razmerja moči in hierarhije moči kot nujno strukturne pogoje, ki 

omogočajo na primer družbeno neenakost. Ko govorimo o družbeni moči je v ospredju 

objektivna realnost, saj so strukture in hierarhije moči razumljene kot strukturni pogoji, ki 

omogočajo socialno razslojevanje in neenakosti (Tew, 2006). Moč je vseprisotna, je del 

oblikovanja vzorcev socialnih praks in diskurzov – deluje skozi akterke_je in usmerja njihovo 

sposobnost delovanja v iluziji, da delujejo zase (Foucault, 1982, v Tew, 2006), ali drugače 

povedano, deluje kot navidezna ideja demokratične lastne volje (Tew, 2006), ki daje občutek 

individualizarane zmožnosti delovanja na podlagi le-te, a hkrati zanika nadosebno, strukturno 

delovanje moči, ki je v resnici gonilo in usmerjevalec individualnega delovanja. Skozi 

individualizacijo socialnih teorij – s preučevanjem virov, oblik kapitala ter latentnih 

potencialov –  je razumevanje moči doseglo raven delovanja akterk_jev, ko družbena moč ni 

več v fokus in predmet raziskovanja, temveč postane spremenljivka v razlagalnih teorijah 

socialnih izbir (Guzzini, 2006). Ko mislimo strukturno dimenzijo družbene moči se ne moremo 

izogniti vprašanju privilegijev ter strukturne opresije. Čeprav naproti vsake zatirane skupine 

stoji skupina, ki je v primerjavi s prvo skupino privilegirana (Young, 1990 v Tew, 2006), se 

članice_i privilegirane skupine ne nujno zavedajo svojega zatiralske družbene poziciji, prav 

tako pa se tudi članice_i manj privilegiranih skupin navadno le bežno zavedajo realnosti svoje 

podrejene družbene pozicije – morda občutijo le splošno frustracijo in za svoje neuspehe (Tew, 

2006), kar nazorno slika zgoraj omenjeno dimenzijo družbene moči, ki presega individualno  

ter interspersonalno raven in deluje na makro ravni, mimo zavedanja in razumevanja 

akterk_jev, na življenja katerih vpliva. Takšno strukturno razumevanje ne vidi moči kot entitete, 

ki jo lahko imamo v lasti, temveč kot antagonistična družbena razmerja zatiranja, v katerih 

imajo dominantne družbene skupine možnost uživati v sistemskih prednostih, pridobljenih z 

izkoriščanjem, kulturnim imperializmom in dejanskimi grožnjami z nasiljem (Tew, 2006). Če 

hegemona razmerja moči temeljijo na sistemski ravni lahko v kontekstu emancipatornih praks 

identificiramo prvi in najpomembenjši element le-teh – za spreminjanje in izboljševanje 

posameznih življenj članic_ov relativno deprivilegiranih družbenih skupin je zavedanje in 
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poglobljeno razumevanje hegemonih razmerij moči ključnega pomena. Tu se lahko ponovno 

navežemo na pojmovanje družbene moči kot 'blefiranja' (Bierstedt, 1950) – z ozaveščanjem ter 

posledično izzivanjem družbenih razmerij moči ter izpostavljanjem njihovih praznih, preživelih 

in zatiralskih temeljev in brezpredmetnih in iluzornih legitimacij lahko začnemo s poskusi 

očiščevanja družbenih dinamik nepravičnih in diskriminatornih relativnih privilegiranosti in 

deprivilegiranosti ter segamo po bolj pravični in enakopravni družbi.  

Privilegij  
Ko govorimo o družbeni moči in hegemonih razmerjih moči je oba koncepta nemogoče misliti 

brez koncepta privilegija. Privilegij, ki ga v najbolj osnovnem pojmovanju razumemo kot 

nezasluženo prednost, ki nosilki_cu prinaša koristi (McIntosh, 1988), je družbenim skupinam 

podeljen kot pravica ob rojstvu in ne temelji na dejanski inteligentnosti, sposobnosti ali osebnih 

zaslugah posameznice_ka, ki ji_mu je podeljen (Black & David, 2005). Pomembno je torej 

razumeti, da je bistvo privilegija podarjena in nezaslužena družbena pozicija, ki temelji na 

pripisani pripadnosti določeni družbeni skupini in sama na sebi nosi večji dostop do virov in 

priložnosti v življenju posameznice_ka. Identificiramo lahko pet ključnih komponent, ki 

poglobijo razumevanje privilegija kot družbenega fenomena in postavijo mejišča njegove 

definicije (Black & David, 2005; Pease, 2010): 

- privilegij je posebna prednost, ki ni niti splošna, niti univerzalna,  

- je podeljen in ne prislužen ali udejanjen na podlagi truda ali sposobnosti 

posameznice_ka, 

- privilegij je pravica ali upravičenost, ki je povezana s specifičnim preferirarnim 

statusom ali pozicijo, 

- privilegij se udejanja v korist prejemnice_ka in z izključevanjem ali v škodo ostalim, 

- privilegirane_i posameznice_ki se svojega privilegiranega položaja pogosto ne 

zavedajo.  

V mnogih družbah določene skupine uživajo večjo blaginjo ravno na podlagi ugodnosti in 

prednosti ter dominance, ki jim jih podeljuje družba, ironično pa je, da člani_ce omenjenih 

privilegiranih skupin pogosto verjamejo, da njihova pripadnost skupini temelji na njihovih 

lastnih sposobnostih ter hkrati ostajajo nevedne_i glede obsega in vpliva privilegijev, ki jih 

uživajo (Black & David, 2005). Slepa prepričanja o upravičeni pripadnosti privilegiranim 

skupinam in diskurzi, ki uspešnost privilegiranih skupin legitimirajo z govorom o uravnoteženi 

porazdelitvi pravic in dolžnosti se neopisljivo oddaljijo od vsakodnevnih izkušenj družbene 



14 
 

razslojenosti in preprek oseb, ki so izključene iz privilegiranih krogov (Tew, 2006) in krivično 

predvidevajo, da je pripadnicam_kom deprivilegiranim skupin dostop do moči in vidnosti 

onemogočen zaradi neke njihove lastne pomanjkljivosti ali pomanjkanja truda (Black & David, 

2005). Predvidevanje, da odgovornost za lastne življenjske izkušnje in priložnosti leži izključno 

pri posameznicah_kih popolnoma spregleda družbeno vpetost vseh družbenih akterk_jev ter 

sistemsko delovanje silnic hegemonih razmerij moči prikrivajo z lepotnimi popravki o 

individualni odgovornosti ter mitih kot so meritokracija in demokratični možnosti izbire.  

O pomenu razkrivanja in obelodanjanjem koncepta privilegijev ter družbenih razmerij moči, ki 

jih ustvarjajo za razbijanje mita o meritokraciji tako pomenljivo zapiše Peggy McIntosh (1988): 

»če so te stvari resnične, to ni ravno svobodna država; življenje oseb ni takšno, kot ga ustvarijo 

same; mnogo vrat je odprtih zgolj določenim ljudem ne glede na njihove vrline.« (prav tam, str. 

9).  

Z razumevanjem tokov družbene moči in alokacije privilegijev torej izzivamo socialno 

konstrukcijo specifičnih oblik opresije, kot so rasizem, seksizem, heteroseksizem, razredni 

rasizem (classism), starizem (ageism) in diskriminacija na podlagi nenormativnosti teles 

(ableism) (Johnsons, 2006, v Case, Iuzzini, & Morgan, 2012). Prav tako poglobljeno teoretično 

razumevanje koncepta privilegija razkriva neposredno povezavo med dominantnimi 

družbenimi skupinami in sistemi zatiranja – ki imajo za posledico diskriminacijo in predsodke 

– prednosti dominantnih skupin so postavljene v ospredje, kar omogoča vidnost sicer 

neprepoznanim elementom zatiranja in internaliziranih dominacij (Case, Iuzzini, & Morgan, 

2012).  

Podobno kot  Black & David (2005) tudi Pease (2010) poskuša razložiti koncept privilegija 

skozi identifikacijo njegovih ključnih elementov: nevidnost privilegija tistim, ki ga imajo; moč 

privilegiranih družbenih skupin, da določajo socialno normo; naturalizacija privilegija ter 

občutek upravičenosti, ki privilegij spremlja. Podobno kot zgoraj omenjene_i avtorice_ji tudi 

Pease (prav tam) izpostavlja nevidnost privilegija ter pomanjkljivo zavedanje privilegiranih 

položajev oseb, ki te privilegije imajo, hkrati pa se bolj kot na definiranje pojma kot takega 

osredotoči na efekte, ki jih ima v družbi ter načine reproduciranja in ohranjanja. Poleg ključnega 

pomena nevidnosti privilegija Pease (prav tam) poudari tudi naturalizacijo. Za nekatere 

avtorice_je je dejstvo, da privilegij deluje 'naravno', njegova najbolj zanimiva kvaliteta 

(Sanders & Mahalingam, 2012) – raje kot razumevanje družbenih neenakosti kot socialno 

konstruiranih so na primer spol, rasa, seksualnost in razred obravnavani kot da se v družbo 
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pretakajo iz narave (Pease, 2010). Naturalizacija torej privilegije legitimizira in prikriva njihovo 

delovanje s precej preživetim, a v določenem delu javnosti še zmeraj sprejetem argumentu 

superiornosti 'naravnega' nad 'družbenim', ki človeka primarno postavlja v polje naravnega od 

koder naj bi izhajale njegove bazične značilnosti, ki jih ni možno preizpraševati ali spreminjati. 

Naturalizacija torej služi zmanjševanju vidnosti družbene konstrukcije hegemonih družbenih 

razmerij v družbi. Omenile_i smo že, da je nevidnost privilegija identificirana kot njegov 

ključni element s strani različnih avtoric_jev ter da privilegirane osebe svoje družbene pozicije 

ne zaznavajo ali pa je ne priznavajo. Člani_ce privilegiranih skupin navadno ne vidijo vseh 

prednosti, ki jih uživajo z naslova pripadnosti tej skupini, četudi tem istim praksam načelno 

nasprotujejo – ljudje se lažje zavejo izkušenj zatiranja kot lastne privilegiranosti, saj so 

članice_i zatiranih skupin neprestano opominjanje_i, da je njihov spol, razred ali rasa izvor 

diskriminacije (Pease, 2010).  

Privilegiji so torej pogosto nevidni tistim, ki jih imajo, udejanjajo se nevede in so dojeti kot 

naravne pravice (Hernandez-Wolfe in McDowell, 2012). Upoštevajoč hegemona razmerja moči 

in strukturno delovanje družbene moči moramo privilegije misliti kot relacijske, a tudi v 

povezavi z dominantnimi družbenimi skupinami znotraj sistemov opresije (McIntosh, 1988). 

Privilegirane skupine zaradi svoje družbene pozicije in opresivnih sistemov predstavljajo 

dominantno normo, torej pravila, ki regulirajo vedenje – beli, suhi, mladi heteroseksualni 

kristjani in finančno preskrbljene osebe poosebljajo pomen 'normalnega' (Perry, 2001, v Pease, 

2010), vse ostale skupine, ki od normativov odstopajo, pa so potisnjene na družbeno obrobje 

zaradi pomanjkanja vidnosti, družbene moči in virov za uspešno legitimizacijo svojega 

položaja. Lahko bi rekle_i, da je ravno možnost določanja družbenih normativov najmočnejše 

orodje dominantnih družbenih skupin, ki ga zavedno ali nezavedno uporabljajo za 

legitimizacijo svojega položaja, statusa quo v družbi ter kulturnega imperializma.  

Enako kot na privilegije, lahko tudi na hegemono družbeno normativnost apliciramo nevidnost 

le-te, kar omogoča tudi njeno naturalizacijo in s tem nekritično reproduciranje normativnih 

praks in pravil, ki omogočajo sistemske in historične opresije. Skozi procese 'delanja' spola, 

rase, razredov ter drugih oblik socialnih delitev se dominanca reproducira (Pease, 2010), saj 

družbene norme privilegiranih postanejo posplošena normativna pričakovanja za 

marginalizirane skupine, kar omogoča dominantnim skupinam, da se izognejo zavedanju tako 

privilegijev kot opresije (Johnson, 2006; Kendall, 2006, v Case, Iuzzini, & Morgan, 2012). 

Trditev lahko slikovito prikažemo na primeru, s katerim se pogosto srečujejo poskusi 

feminističnih subverzij seksističnih in mizoginističnih diskurzov, na katere se moški 



16 
 

(pre)velikokrat odzovejo z gotovimi in suverenimi zanikanji obstoja sistemske opresije nad 

ženskami, kar podkrepijo z argumentov pomanjkanja lastnih izkušenj s tovrstnimi opresivnimi 

in diskriminatornimi praksami. Člani_ce privilegiranih družbenih skupin imajo navadno 

občutek zasluženosti lastne privilegiranosti, menijo, da jim pripada pravica do spoštovanja, 

upoštevanja, zaščite in ugodnosti (Rosenblum in Travis, 1996, v Pease, 2010), enako kot v 

zgoraj omenjeni situaciji moški verjamejo, da so na legitimni poziciji za podajanje ultimativne 

sodbe o pojavnosti seksizma in mizoginije, pri čemer se opirajo na svojo nezmotljivo in 

univerzalno legitimno mnenje. Veliko opresivnega vedenja je relativno nezavedenga (Pease, 

2010), predvsem v okviru ti. 'civilizirane opresije', s katero Harvey (1999, v Deutsch, 2011) 

opisuje vsakodnevne procese opresije, ki so vtkani v nepreizprašane norme, navade in simbole, 

v predpostavke institucij in pravil ter kolektivnih posledicah upoštevanja teh pravil (Young, 

1990 v Deutsch 2011). Koncept opresije torej razkriva družbene silnice, ki pritiskajo na ljudi, 

jih tiščijo navzdol ter jih ovirajo pri zasledovanju dobrih življenj – enako kot privilegiji odpirajo 

vrata priložnosti jih opresija zaloputne (Black & David, 2005). Opresija je torej nasprotna plat 

privilegiju na kovancu hegemonih razmerij moči, predstavlja izkušnje ponavljajoče se, 

razširjene in sistemske nepravičnosti (Deutsch, 2011), ki kroji življenja oseb na podhranjeni 

strani tehtnice dominantnih normativov in družbenih virov.  

Intersekcionalnost  

Feminizem je v svojih začetkih homogeniziral kategorijo ženske z unificiranim bojem v imenu 

vseh žensk, brez upoštevanja različnih pozicioniranosti ter življenjskih situacij posameznic. 

Koncept intersekcionalnosti je bistven preobrat feminističnih teorij, ki je osvetlil medsebojno 

povezanost vseh oblik podrejenosti (Davis, 2008, v Cole, 2009) ter omogočil raziskovanje 

identitet in njihovih edinstvenih pozicioniranosti v povezavi s privilegiji (Cole, 2009). Koncept 

izvira iz ZDA, kjer so se temnopolte feministke v šestdesetih letih prejšnjega stoletja znašle v 

nezavidljivem položaju večplastne spregledanosti, tako v feminističnih kot anti-rasističnih 

gibanjih (Christensen in Qvotrup Jensen, 2012), saj so bile zaradi svoje specifične identitetne 

pozicije kot ženske in kot temnopolte osebe diskriminirane na podlagi pripadnosti obema 

deprivilegiranima skupinama (Crenshaw, 1991). Temnopolte aktivistke so se v družbi soočale 

z intersekcionalno pozicijo zatiranosti, hkrati pa so se morale boriti z dominacijo belih žensk 

srednjega razreda v ženskih gibanjih ter temnopoltimi moškimi v okviru anti-rasističnih gibanj, 

zaradi česar so za utemeljevanje svojega koncepta intersekcionalnosti velik poudarek dale na 

strukturna razmerja moči oz. 'matrico dominacije' (Christensen in Qvotrup Jensen, 2012). 

Intersekcionalnost je torej v izpostavljenem primeru temnopoltih aktivistk v ZDA uporabljena 
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za ilustracijo oziroma uokvirjenje raznolikih relacij med raso in spolom – kot način za 

artikulacijo interakcije med rasizmom in patriarhatom na splošno ter lokacijo temnopoltih žensk 

znotraj prekrivajočih se sistemov podrejenosti ter na obrobju feminizma in antirasizma 

(Crenshaw, 1991).  

V svojih začetkih je bila intersekcionalnost predstavljena z metaforo križišča, ki je poskušala 

ilustrirati specifične pozicije posameznic_kov, ki jih ustvarjajo stičišča raznolikih identitet, 

vendar je to, relativno dvodimenzionalno razumevanje intersekcionalnosti skozi popularizacijo 

pojma v nekaterih teoretičnih pristopih bilo deležno številnih kritik (Christensen in Qvotrup 

Jensen, 2012). Kritike so se nanašale predvsem na pomanjkljivost metafore križišča, kateri sta 

Maria Carbin in Sofie Tornhill (2004, v Christensen in Qvotrup Jensen, 2012) očitali, da ne 

zmore zajeti medsebojnega konstituiranja družbenih kategorij, kar so kasnejše kritike in 

elaboracije koncepta poskušale presegati predvsem z osredotočanjem na procesnost 

intersekcionalnosti, poudarjanjem relacijskosti družbene moči in opustitvijo družbenih 

kategorij na račun poudarjanja dinamičnih procesov, ki ustvarjajo različne identitetne pozicije 

– rasializacijo (racialization) namesto rase, ekonomsko izkoriščanje namesto ekonomskih 

razredov, spolno zaznamovanje (gendering) in performativnost spola namesto spola (Cho in 

Ferre, 2010, v Christensen in Qvotrup Jensen, 2012). S poudarki na omenjenih mestih je 

koncept intersekcionalnosti praktično univerzalno uporaben, tako razumevanje, kot tudi za 

analizo katerihkoli družbenih praks, katerihkoli individualnih ali skupinskih izkušenj, 

strukturnih ureditev in kulturnih konfiguracij (Cole, 2009). Pojem intersekcionalnosti se torej 

osredotoča na presečne vzorce med strukturami moči ter upošteva, kako so posameznice_ki 

hkrati pozicionirani in se pozicionirajo v multiple kategorije, kot so na primer spol, razred, 

etnična pripadnost (Christensen in Qvotrup Jensen, 2012) oziroma razkriva razmerja med 

mnogoterimi dimenzijami in modalitetami družbenih razmerij ter formacijami subjekta 

(McCall, 2005).  

Kljub relativnemu strinjanju različnih definicij in konceptualizacij intersekcionalnosti glede 

njene vloge pri razkrivanju in upoštevanju raznolikih identitetnih umeščenosti posameznic_kov 

ter stičišč in presečišč ključnih dinamik družbene moči je moč opaziti razkorak med 

natančnejšimi razdelavami lastnosti družbenih entitet, ki jih intersekcionalnost obravnava kot 

ključne elemente identitetnih pozicij. Winkler in Degele (2009, v Bürkner, 2012) na primer 

identificirata štiri kategorije, ki so relevantne za oblikovanje intersekcionalnosti – razred, spol, 

raso in telo – ki jih utemeljujeta kot zgodovinske modele v okviru katerih je definirana in 

organizirana distribucija družbenih položajev in virov ter omogočen vzpon razmerij moči, 
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ideologij in norm. Ko govorimo o družbenih ali identitetnih kategorijah je prisotna velika 

nevarnost esencializacije in celo naturalizacije kategorij, čeprav gre za entitete, ki so socialno 

konstruirane znotraj lingvistične ekonomije razlik (Crenshaw, 1991). Podobne pomisleke imajo 

nemški diskurzi, ki problematizirajo kategorije (na primer kategorijo razreda) kot fiksne 

kategorije in stremijo k intersekcionalnosti, ki ne bo temeljila na pred-fiksiranimi kategorijami 

(Bürkner, 2012).  

Dekonstruktivistične in anti-kategorične teorije so na podlagi omenjenih pomislekov v 

konceptualizaciji intersekcionalnosti pridobile na veljavi (McCall, 2005), izogibanja družbeni 

kategorizaciji in monolitskim kategorijam pa so se lotile na različne načine. Ker so družbene 

kategorije v celoti družbeno konstruirane radikalnejše ideje, kot na primer vulgarizirana teza 

socialnega konstruktivizma, trdijo, da je omenjene kategorije nesmiselno reproducirati z 

organiziranjem okrog njih, vendar kljub vsemu ne moremo trditi, da so kategorije kot spol in 

rasa kljub svoji socialni konstruiranosti nepomembne v našem svetu (Crenshaw, 1991). Kljub 

neizogibnosti obstoja in potrebe po konceptualiziranju družbenih skupin pa jih moramo vedno 

misliti z zgoraj omenjenimi kritikami naturalizacije in esencializacije ter v luči njihove 

sistemske vpetosti v dinamike moči, ki se kažejo kot multiple dimenzije socialnih razlik, ki 

delujejo v individualni, institucionalni, kulturni ter družbeni sferi vpliva (McCall, 2005). 

Strukturnim kategorijam razreda, spola, rase in telesa, ki smo jih omenile_i že zgoraj, lahko z 

opiranjem na Bourdieuja (1990, v Bürkner, 2012) pripišemo reguliranje dostopa do trga dela, 

distribucije prihodkov ter alokacijo reproduktivnega dela. Vse štiri kategorije, o katerih 

govorita Winker and Degele (2009, v Bürkner, 2012) so opredeljene s korelacijo z 

normativnimi konstrukti, ki so izpeljani iz socialnih praks: razred iz klasizma, spol iz 

heteronormativizma, rasa iz rasizma in telo iz diskriminacije nenormativnih teles (bodysm). Z 

omenjeno korelacijo med družbenimi kategorijami in socialnimi praksami, ki omogočajo 

neenako porazdelitev virov in ohranjanje hegemonih dinamik moči v družbi se bomo 

ukvarjale_i v naslednjem poglavju.  

Patriarhat 

Zahodno kulturo že dolgo dominira moški patriarhalni sistem, v katerem moški vladajo in 

ženske sledijo (Stephenson, 2003). Čeprav patriarhalnost vključuje aspekte moške dominacije, 

moškega privilegija in podrejenosti vseh ostalih spolov, ne gre za popolnoma enako 'stvar', ki 

jo lahko zvedemo eno na drugo – koncept je potrebno razumeti kot obliko sistemov moči, kjer 

so ospoljene hierarhije razmerij moči strukturirane preko nekaterih oblik moškocentrične 

normativnosti, kar privede do moških privilegijev (Edström, Das, in Dolan, 2014). V 
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patriarhalnih družbah oblikovanje maskuline ali feminilne osebnosti temelji na vrednotah in 

lastnostih, ki jih ceni dominantna moška skupina: inteligentnost, moč, učinkovitost pri moških 

ter nevednost, pohlevnost in krepost pri ženskah (Fortier, Women, Sex and Patriarchy, 1975). 

Življenje v patriarhalni kulturi prinaša moškim določene privilegije in upravičenosti, ki 

ženskam niso dostopni ter jim daje omogoča načine obstoja in performativnosti, ki so ženskam 

onemogočene (Dickerson, 2013). Patriarhat lahko razumemo tudi kot manifestacijo in 

institucionalizacijo moške dominacije nad ženskami in otroki v družini ter prelivanje moške 

dominacije nad ženskami v polje družbenega (Farrelly, 2011), čeprav tovrstnemu 

poenostavljenemu konceptualiziranju umanjka kontemporarni občutek za konstruiranost 

identitetnih ter družbenih kategorij. Ko mislimo spol moramo izpustiti esencialistično 

konceptualizacijo ter upoštevati konstruiranost, saj lahko na takšen način tudi patriarhalnost 

upoštevamo kot mesto intersekcije različnih družbenih smeri (Dickerson, 2013).  

Koncept patriarhalnosti z od sedemdesetih let prejšnjega stoletja uporabljajo feministke za opis 

različnih oblik moške dominacije in sistemskega izkoriščanja žensk (Pease, 2010). Patriarhat 

kot obliko družbene ureditve natančno in pomenljivo opiše Jennie Ruby (2003) z naslednjimi 

besedami:  

»Patriarhat je oblika družbene ureditve, kjer so moške potrebe in interesi v ospredju; 

kjer so otroci v družini poimenovani po očetu in ne po mami in kjer je cenjena 

očetova/moževa avtoriteta tako nad ženo kot otroki. V skrajnejših primerih so ženske 

in otroci moška 'lastnina', možje pa nadzorujejo ženska telesa in življenja. Kot 

podaljšek očetovske avtoritete znotraj družine se tudi v primeru drugih očetovskih 

figur, na primer šefov ali politikov pričakuje brezpogojno ubogljivost, hkrati pa so bolj 

kot egalitarne oblike socialne strukture preferirani vzroci hierarhije ali dominacije 

ene osebe (navadno moškega) ali skupine nad drugimi. Prav tako so patriarhalne 

družbe zaznamovane z razrednim izkoriščanjem ljudi in okoljskih virov.« (Ruby, 2003, 

str. 38) 

Teoretski, splošnejši in abstraktnejši opis patriarhalne družbene ureditve nato nadgradi z bolj 

plastičnimi, oprijemljivejšimi primeri, ki slikovito prikažejo obseg patriarhalnega vpliva in 

njegovih manifestacij v vsakdanjem življenju:  

»Neprestana grožnja posilstva in nadlegovanja žensk s strani moških. Moški nadzor 

nad ženskimi telesi in življenji. Jasna delitev moških in ženskih opravil ter dela, pri 

čemer so ženska dela podcenjena ali celo zaničevana. Osredotočenost na razlike med 
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moškimi in ženskimi telesi, razumom in vedenjskimi značilnostmi, ne na podobnosti, 

pri čemer so ženska telesa, razum in vedenje podcenjena ali zaničevana. 

Objektifikacija žensk kot predmetov, ki jih moški lahko sodijo, trgujejo z njimi in jih 

posedujejo. Pritisk oziroma vztrajanje pri jasnem razlikovanju ženskih oblačil in 

vedenja od moških.« (Ruby, 2003, str. 38) 

Morda se na prvi pogled grobi dogodki iz vsakdanjega življenja žensk zdijo nerealni, pretirani 

ali, kot je feminizmu velikokrat očitano, uperjeni proti moškim. Nekateri avtorji poskušajo tudi 

pri raziskovanju manifestacij patriarhata in njegovih škodljivih posledic pozornost iz ženskih 

izkušenj zatiranja in diskriminacije preusmeriti na moške. Miller (1976, v Ellison, 1993) v svoji 

analizi škodljivih efektov patriarhalnega sistema po bežnem zaznamku o ženskah govori o 

moralno pomembnih posledicah patriarhata:  

»/…/ članom dominantnih skupin je onemogočena bistvena življenjska izkušnja – 

priložnost za samo-razumevanje skozi poznavanje svojega vpliva na druge. 

Prikrajšani so torej za povratno informacijo o svojem vedenju in s tem priložnost za 

spremembo svojega delovanja. Ali poenostavljeno, podrejeni pač ne povedo.« 

(Ellison, 199., str. 99) 

Enako, pravi, je dominantna skupina prikrajšana za znanja o podrejenih skupinah – podrejeni 

vedo več o dominantni skupini kot obratno (Ellison, 1993). Tovrstno razmišljanje bi lahko 

interpretirale_i kot še eno izmed privilegiranih razlag socialne realnosti, kjer gre za 

nereflektirano in nekritično naslavljanje posledic patriarhalnih družbenih vzorcev in v vlogo 

žrtve patriarhata postavlja dominantno družbeno skupino – moške. Razmišljanje avtorja lahko 

razumemo kot posledico nevidnosti privilegijev za privilegirano skupino ter občutka 

upravičenosti do vsega v vseh situacijah; v tem primeru do pozicije žrtve v sistemu, ki ga 

skupina sama reproducira, vzdržuje in vsiljuje – ravno s tovrstnim pozicioniranjem in 

nekritičnim razlaganjem socialnih dinamik sebi v prid. Res je, da so osebe, ki pripadajo 

dominantni spolni skupini, privilegirane, kar pa ne pomeni, da ne izkušajo bolečine v svojih 

življenjskih situacijah – lahko so hkrati privilegirani in nesrečni, kar Kaufman (1994, v Pease, 

2010) označi za kontradiktorno izkušnjo moške moči. Tudi Connell (1995, v Pease, 2010) 

priznava, da obstajajo slabosti, ki jih moškim prinaša njihov privilegij na podlagi spola, vendar 

sama to razume kot posledico stranskih produktov prednosti, ki jih imajo moški iz patriarhalnih 

dividend – prednosti, ki jih moški pridobijo skozi ohranjanje spolnih neenakosti. Potrebna je 

torej izjemna previdnost v obe smeri – nikakor ne moremo dominantne skupine (moških) misliti 
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kot zatirano skupino zaradi specifičnih življenjskih izkušenj članic_ov te skupine, hkrati pa 

moramo posedovati senzibilnost, ki nam pokaže, da s feminističnimi diskurzi ne zanikamo 

ravno teh, specifičnih, življenjskih izkušenj članic_ov dominantne skupine. Pripadnost 

dominantni družbeni skupini nikogar neposredno ne zavaruje pred težkimi življenjskimi 

izkušnjami, hkrati pa pripadnost zatirani in podrejeni družbeni skupini vsem njenim 

članicam_om omejuje dostop do določenih virov, ne glede na specifično življenjsko situacijo 

te osebe.  

Pease (2015) družbene procese in dinamike, ki konstitutirajo obstoječi spolni red, moško 

dominacijo in žensko deprivilegiranost razporedi v štiri točke: patriarhat in sistemska 

dominacija, falocentrizem in simbolni red, seksizem in prisilno kontrolo ter spolne režime in 

spolni red. Podobno izpostavi Grosz (1988, v Pease, 2015), ki razume seksistične, patriarhalne 

in falocentrične oblike znanja kot načine vzpostavljanja in ohranjanja mizoginije ter 

diskriminacije žensk. V tej nalogi se bomo omejile_i na obravnavo le nekaterih fenomenov iz 

naslova neenakosti spolov, ki so najbolj relevantni za razumevanje in argumentiranje kasnejših 

tez naloge: moški privilegij, spolni red in patriarhalnost. Z omenjenimi družbenimi silnicami 

bomo razložile_i in utemeljile_i pomen kritične obravnave ospolnjenosti teles, vlog, interakcij, 

identitet in razmerij v okviru socialno-pedagoške stroke s poudarkom na škodljivosti 

nereflektiranih vedenj, pričakovanj in govora tako na strokovnjakinjo_ka kot njeno_govo delo 

ter uporabnice_ke.  

Moška nadrejena pozicija je večinoma dojeta kot naravna in normalna, je institucionalizirana 

in kulturno vzvišena, moški pa navadno ne ozavestijo svojih prednosti (Pease, 2010). Maskulina 

samodefinicija je vzpostavljena z ohranjanjem prostora neenakosti med moškimi in ženskami, 

ki moške spodbuja, da ohranjajo svojo namišljeno superiornost ter energijo usmerjajo v 

ohranjanje različnosti od žensk (Ellison, 1993). Moški privilegij, enako kot druge oblike 

privilegijev, osebam, ki so prepoznane kot moški, podeljuje neprislužene prednosti ter jih kot 

dominantno skupino postavlja nasproti podrejene in deprivilegirane skupine oseb, ki so 

prepoznane kot ženske. Obsega kompleksen sklop struktur in institucij, ki jih ne moremo 

zreducirati samo na moškost ali seksualnost (Fortier, 1975) saj se spol manifestira tudi na 

strukturnih in kulturnih ravneh družbene strukture, ne zgolj na ravni medosebnih interakcij ter 

identitet in subjektivitet posameznic_kov (Pease, 2010). Če torej povzamemo, moški privilegij 

sicer posameznicam_kom, ki jih družba prepoznava kot moške, podeljuje več ali manj socialnih 

prednosti, priložnosti in možnosti, hkrati pa za prednosti, priložnosti in možnosti prikrajša 

osebe, ki so družbeno prepoznane kot ženske. Vendar moškega privilegija in ženske opresije 
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ne moremo razumeti zgolj na individualnih ali interpersonalnih nivojih, temveč moramo, kakor 

pri vseh opresivnih in diskriminatornih praksah, v obzir vzeti njihovo sistemsko vsidranost in 

nadosebni družbeni obstoj, ki se utemeljuje v tradicionalnih družbenih razmerjih moči in 

kulturnem imperializmu dominantne moške skupine. Ali kot povzame Pease (2010), 

maskulinosti in moško dominanco najbolj razumemo skozi ravni materialnega sveta, diksurza 

in psihe. Ellison (1993) pri svoji razlagi vpliva moške privilegirane pozicije sicer v ospredje 

svojega razmisleka postavi moralno noto, a kljub temu pomenljivo ugotavlja, da ima moška 

inkulturacija v patriarhalne norme za svojo posledico moško prepričanje, da je obstoječe stanje 

pravilno in dobro, ne samo zanje, temveč predvsem za podrejene skupine. Prav tako moški 

svojo lastno izkušnjo dojemajo kot univerzalno ter normativno in zmotno predvidevajo, da vsi 

ostali moški, kot tudi ženske, delijo to enako posplošeno izkušnjo ter podobne interese (Ellison, 

1993). 

Ne glede na to, kako poimenujemo obstoječe spolne norme ter družbena razmerja moči, ki jih 

tvorijo in reproducirajo, lahko njihove manifestacije ter vpliv na življenje pripadnic_kov 

nedominantne spolne skupine v vsakdanjem življenju orišemo s skrb zbujajočimi slikami. 

Splošna prepričanja in reproducirana znanja, dojeta kot objektivna, ostanki tradicionalističnih 

diskurzov in vedenjskih vzorcev osebam, ki niso prepoznane kot moški, vsiljujejo telesne, 

vedenjske, identitetne, seksualne in druge normative, ki jih silijo v pasivnost, prilagodljivost, 

ubogljivost in jim ne omogočajo samostojnega oblikovanja interesov in identitet. Občutek 

naravnosti in prepričanje, da 'tako pač mora biti' onemogoča aktivno participacijo mnogo 

osebam, ki se jih redno utiša z različnimi orodji moške dominance, upori hegemonim 

razmerjem moči med spoli pa so navadno pospremljeni s ti. 'backlash-i', protiudarci, ki stremijo 

k ohranjanju statusa quo z vsemi razpoložljivimi sredstvi.  

Heteronormativnost  

Navadno se pri obravnavi raznolikih seksualnosti fokus obrača na nenormativne, 

neheteroseksualne seksualnosti, ki odstopajo od tradicionalne ideje ustrezne, normalne in/ali 

naravne. Če objekt analize prestavimo z margin v središče, si lahko privoščimo teoretizacijo 

heteronormativnosti, ki je temelj kulturnih, pravnih in institucionalnih praks, ki ohranjajo 

normativna predvidevanja o obstoju dveh in samo dveh (med seboj izključujočih se, op.a.) 

spolov, da družbeni spol (družbeno pripisan spol, op.a.) zrcali biološki spol (spol pripisan ob 

rojstvu, op.a.), ter da je zgolj spolna privlačnost med tema dvema 'nasprotnima' spoloma 

naravna in sprejemljiva (Kitzinger, 2005, v Schilt & Westbrook, 2009). Heteronormativnost, ki 

kot koncept izhaja iz queer teorij (Chambers, 2007) je tesno povezana s patriarhalnostjo v 
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normativih, ki jih postavlja, v posledicah ter področju tradicionalističnih vrednot in družbenih 

ureditev, ki jih želi ohranjati. Ne omejuje se zgolj na polje seksualnosti, ampak posega tudi na 

področje spola, zato je ne moremo enačiti s heteroseksualnostjo kot tako – heteroseksualnost 

kot spolna usmerjenost sama na sebi ni opresivna, vendar je zaradi svoje historične in kulturne 

vpetosti ter insititucionalizacij skozi spolne hierarhije postala naturalizirana značilnost 

heteronormativnosti in heteroseksizma (Pease, 2010). 

Heteronormativnost je oblikovana okrog specifične ideje o heteroseksualnem paru, ki je bel, 

srednjega razreda, rojeva otroke in je materialistično orientiran (Brandzel, 2005, v Ammaturo, 

2014). Temelji torej na heteroseksualnem privilegiju oziroma njegovi institucionalizaciji, ki s 

seboj prinaša predvidevanja o naravnosti in samoumevnosti heteroseksualnosti, hkrati pa ta 

ideologija samoumevnosti heteroseksualnost postavlja v nadrejen položaj v nasprotju z vsemi 

ostalimi oblikami seksualnosti (Pease, 2010).  Pravzaprav, heteronormativnost s poudarjanjem 

normativnosti heteroseksualnosti sporoča, da sta heteroseksualna želja in identiteta ne samo 

zaželjeni, temveč tudi pričakovani in zahtevani ter privilegirani in nagrajeni (Chambers, 2007). 

Ne gre torej zgolj za individualna pričakovanja posameznih oseb, ki pričakujejo, da je neka 

oseba heteroseksualna, temveč gre za sistemske, pravne in institucionalne normative in vpise, 

ki ne dovoljujejo pogajanja ali preproste subverzije. Heteroseksualni privilegij osebe, ki iz njega 

izpadejo, prikrajša za različne socialne pravice (ponekod tudi svoboščine), terja visok davek v 

socialni, mentalni, in nenazadnje telesni varnosti oseb, katerih seksualna želja in/ali identiteta 

izpadeta izpod dežnika hetero-želje. 

 Pomemben element heteronormativnosti, poleg obvezne heteroseksualnosti, je tudi nujno 

ujemanje spola, ki je osebi pripisan ob rojstvu, spolne identitete, seksualnih praks ter želj. 

Omenjeno zaporedje ujemanja posameznih elementov identitete Butler (2001) imenuje 

heteroseksualna matrica, s katerim poudari skupek norm, ki skrbijo, da osebe razvijejo 

omenjeno koherenco. Osrednji predpostavki koncepta heteroseksualne matrice sta trditev, da 

postanejo osebe inteligibilne šele skozi ospoljenje, torej jih lahko kot osebe razumemo šele ko 

prevzamejo neko obliko spola (spolna inteligibilnost) ter ti. regulatorne prakse (Butler, 2001). 

Regulatorne prakse razume kot normativne prakse, ki lahko nastopajo v obliki pravnih zapisov, 

navadno pa so njihove oblike veliko bolj subtilne, delujejo kot družbena pričakovanja, vrstniški 

pritiski, lastništvo (kot družbena norma) (prav tam).  

Kljub prepričanju o samoumevnosti, naravnosti, normalnosti in esencialnosti 

heteroseksualnosti hegemone družbene dinamike uvajajo in ohranjajo močne in agresivne 
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oblike za obrambo in ohranjanje ekskluzivne in normativne pozicije heteroseksualnosti. Med 

bolj problematične lahko štejemo heteroseksizem, ki se začne manifestirati ko je hegemona 

pozicija heteroseksualnosti ogrožena – gre za opresijo vseh ne-heteroseksualnih oblik in praks 

seksualnosti, ki hkrati poveličuje heteroseksualno pozicijo kot bolj naravno, normalno, 

sprejemljivo in legitimno (Mina, 1991). Ne gre zgolj za homofobijo, ki jo sicer razumemo kot 

neracionalen strah pred homoseksualnostjo in netoleranco do katere koli seksualne različnosti 

od normativa, temveč gre za sistemske procese, ki hkrati podeljujejo privilegije 

heteroseksualnim osebam in zatirajo LGB+3 osebe (Herek, 1990, v Syzmanski, 2005).   

Rasizem in ksenofobija 

Predhodno izpostavljenim mehanizmom, ki privilegirajo moško in heteroseksualno 

dominantno skupino, moramo dodati še eno privilegirano družbeno pozicijo, ki je svojo 

družbeno moč pridobila skozi stoletja podrejanja in zatiranja na podlagi barve kože. Govorimo 

o belih osebah, ki jih v družbi na piedestal postavlja beli privilegij, njihovo pozicijo pa ohranja 

rasizem. Peggy McIntosh (1988) je v svojem članku kjer je ob bok postavila moško in belo 

privilegirano pozicijo, beli privilegij označila za »neviden, breztežen nahrbtnik posebnih zalog, 

zagotovil, orodij, zemljevidov, vodičev, šifrantov, potnih listov, viz, oblačil, kompasov, opreme 

za nujne primere, in praznih čekov« (McIntosh, 1988, str. 2). Beli privilegij je torej še ena v 

vrsti družbenih dinamik, ki stremi k ohranjanju neenakih razmerij moči v družbi na podlagi 

družbeno konstruiranih hierarhij med ljudmi, ki skozi zatiranje nekaterih družbenih skupin 

dominantni prinaša nezaslužene prednosti. Dominantna pozicija belih oseb v zahodni družbi se 

ohranja skozi rasistične prakse, ki so skozi zgodovino variirale v svoji krutosti in neposrednosti, 

a v porah zahodne družbe živijo še danes, in četudi so spremenile načine manifestiranja niso 

nič manj škodljive in uničujoče. Rasizem je lahko subtilen ali očiten, nameren ali nenameren, 

zaveden ali nezaveden; dejanja so lahko rasistična, politike so lahko rasistične, lahko so 

rasistične cele države (Zamudio in Rios, 2006). 

Rasizem je skozi zgodovino postal sinonim za neosnovano neenako in nepravično obravnavo 

družbenih skupin na podlagi neke osebne značilnosti. Tako imenovani tradicionalni rasizem 

konstituirajo dejanja, ki so arogantni ostanki kolonializma, suženjstva in legalizirane 

segregacije ter za katera ni več dvoma, da so nesprejemljiva, diskriminatorna in kruta: rasne 

žaljivke, nasilje, umori iz sovraštva (Zamudio in Rios, 2006) so preživete manifestacije rasizma. 

Čeprav tovrstno odkrito sovraštvo in diskriminacija nista več množično prisotna v zahodnih 

družbah, zaradi česar mnoge_i menijo, da živimo v post-rasnem času, kjer rasa ni več 

                                                           
3 Lezbijke, geje in biseksualne osebe in druge nenormativne seksualnosti 
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pomembna kategorija, rasizem ne obstaja več ter da smo kot družba raso in rasizem presegle_i 

(Ikuenobe, 2010), je rasizem v predrugačenih oblikah še zmeraj živ in zdrav v naših diskurzih, 

miselnosti, navadah, jeziku… Podobno poudari Eduardo Bonilla-Silva (2003, v Zamudio in 

Rios, 2006), ko izpostavi barvno-slepi rasizem kot sredstvo za krepitev totalnost socialnih 

razmerij in praks, ki ohranjajo beli privilegij – namesto legitimiranega nasilja tradicionalnega 

rasizma, barvno-slepi rasizem, ali »diskriminacija z nasmehom« (Zamudio in Rios, 2006, str. 

483), deluje skozi besede, drže, in druge manj eksplicitno rasistična dejanja, vendar je njegovo 

bistvo še zmeraj zasidrano v materialnih nagradah belega privilegija.  

Mnenje, da živimo v »barvno slepi« družbi temelji na prepričanju, da je rasizem stvar 

preteklosti ter da so ostanki rasizma stvar skrajnih in izoliranih oseb in dejanj, ki so eksplicitno 

rasistična. Pa vendar, če rasizem razumemo kot sistem prepričanj o manjvrednosti neke rase 

(ne-belih ras) ter večvrednosti druge rase (bele rase), se moramo zavedati, da se tovrstna, dobro 

zakoreninjena prepričanja, ne nujno manifestirajo na eksplicitne ali očitne načine, v obliki 

rasističnih dejanj – rasistična prepričanja se lahko izrazijo tudi kot nekaj navidezno dobrega in 

pozitivnega (Ikuenobe, 2010). Ikuenobe (2010) v svojem pregledu vsakodnevnih manifestacij 

manj opaznega rasizma izpostavi tri oblike le-tega: »prikriti«, »pokroviteljski« in »dobrohotni« 

rasizem. Prikrito rasistične osebe imajo vsa relevantna prepričanja in drže, vendar storijo vse v 

svoji moči, da le-te prikrijejo – kljub temu se njihova rasistična prepričanja izrazijo kot občasni 

zdrsi. Pokroviteljsko rasistične osebe želijo ne-belim osebam pomagati, ker verjamejo, da so 

pomoči potrebne zaradi svoje manjvrednosti in nezmožnosti si pomagati same; zato ne želijo z 

ne-belimi osebami vzpostavljati nikakršnega odnosa ali prijateljstva – zgolj nuditi pomoč, s 

katero potrjujejo svoja prepričanja. Dobrohotno rasistične osebe so v splošnem prijazne do ne-

belih oseb in bi storile marsikaj, da bi jim pomagale, vendar je ta dobrohotnost zasidrana v 

prepričanju, da ne-bele osebe potrebujejo njeno pomoč zaradi svoje manjvrednosti – 

dobrohotno rasistična oseba bo vzpostavila prijateljske vezi z nebelimi osebami, vendar bo 

vztrajala pri enostranskem odnosu, vsakršen poskus nebele osebe, da bi odnos bil recipročen pa 

bo sprejela z užaljenostjo. (Ikuenobe, 2010) 

Ne glede na to, kako rasizem in njegove manifestacije poimenujemo, ali če se rasizem skozi 

čas spreminja in so njegove manifestacije prikrite, neočitne, ali izražene v navidez pozitivnih 

oblikah, ne moremo zanikati njegovega obstoja in trmastega vztrajanja v vseh družbenih porah. 

Rasizem je zgodovinsko vpet in vztrajen v sodobnih insitucionalnih, socialnih in civilizacijskih 

ideologijah, ki prikladno izginjajo v meglicah vse bolj prisotnega barvno-slepega liberalnega 

diskurza (Zamudio in Rios, 2006). 
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Podobno kot rasizem podeljuje in ohranja moč družbeni skupini oseb na podlagi barve njihove 

kože, podobno etnocentrizem privilegira skupino oseb na podlagi pripadnosti določeni kulturi 

(Yakushko, 2009). Etnocentrizem, ki ga lahko preprosto opišemo kot poveličevanje lastne 

skupine ter hkrati poniževanje, demonizacijo in zatiranje drugih skupin (Yakushko, 2009) je 

skorajda univerzalen sindrom diskriminatornih drž in vedenj, ki imajo mnogokrat močno 

teritorialno komponento (Hammond in Axelrod, 2006). Etnocentristična drža predvideva 

poveličevanje lastne kulture in postavljanje le-te za merila, po katerih se presojajo druge 

kulture, prav tako zajema tudi percepcije medkulturnih razlik, ki služijo za izhodišče za kulturne 

konflikte in negativne stereotipe (Keith, 2013) in so tesno povezne s ksenofobijo, podobno kot 

seksizem z mizoginijo.  

Ksenofobijo lahko v širšem pojmujemo kot strah pred tujim, strah pred tujkami_ci (Yakushko, 

2009), vendar pri tovrstni definiciji umanjka ključna komponenta, ki ksenofobijo dela zares 

nevarno – specifičnost in zaznamovanost. Ksenofobični predsodki in diskriminacija niso 

usmerjeni na vse tuj(c)e enako, temveč so targetirane samo specifične skupine, glede na njihovo 

etnično, kulturno in versko pripadnost (Warner, Finchilescu, in Finchelescu, 2003). Niso torej 

vse tujke_ci nevarne_i, strašljive_i in manjvredne_i, ksneofobija se usmerja zgolj na nekatere 

etnične, kulturne in religijske skupine, ki jih v določeni družbi oziroma kulturi dojemajo kot 

manjvredne in/ali nevarne. V raziskavi o držah do tujk_cev in ksenofobiji v Južni Afriki 

avtorice Mattes (1999, v Warner, Finchilescu in Fincelescu, 2003) ugotavlja, da obstajajo 

občutne razlike pri tem, kako domačinke_i dojemajo tujke_ce iz različnih držav: tako bele_i 

kot nebele_i Južnoafričanke_i so tujke_ce iz južne in zahodne Afrike percepirale_i negativno, 

medtem ko so tujke_ce iz Evrope in Severne Amerike dojemale_i kot nevtralne. Tovrstno 

zaznamovanost nekaterih etničnih in kulturnih skupin lahko prevedemo tudi v naš kontekst 

zahodne kulture, kjer so negativno percepirane skupine migrantk_ov iz Arabskih držav, Romi, 

ali če se spustimo v še bolj lokalno okolje, prebivalke_ci bivših Jugoslovanskih držav. 

Ksenofobija in etnocentrizem torej delujeta podobno kot druge, z družbeno močjo 

podkrepljene, diskriminatorne prakse, ki v pozicijo podrejenih in podhranjenih z družbeno 

močjo postavljajo družbene skupine, ki jih dominantna družbena skupina dojema kot nevarne, 

druge(ačne). Ponovno se soočamo z neenako razporeditvijo virov in družbene moči, ki 

zmanjšuje število priložnosti in povečuje zatiranost.  
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Socialna pedagogika in družbena razmerja moči 
Socialna pedagogika je že od svojih začetkov občutljiva za socialne nepravičnosti v družbi in 

vlogo ranljivih posameznic_kov v njej. Zgodovinsko izvira iz diskrepance med avtonomijo 

posameznice_ka ter zahtevami moderne družbe, predvsem do mlajše generacije – iz socio-

historičnega zornega kota so začetki socialne pedagogike torej tesno povezani z 'mladinskim 

vprašanjem' ter 'socialnim vprašanjem' (Hämäläinen, 2013). Socialna pedagogika je prvič 

omenjena v nemškem prostoru leta 1844 (Winkler, 1988, str. 41, v Kobolt, 1998) in sicer kot 

pristop k vzgojnim praksam, kot se manifestirajo v vsakdanji realnosti (Kobolt, Identiteta in 

profesionalizacija socialne pedagogike, 1998). Obstoj socialne pedagogike kot stroke je torej 

relativno kratek, pa vendar je pri razmišljanju o njenem izvoru in pomembnih dinamikah, ki so 

jo oblikovale, smiselno pogledati tudi v njeno pred-konceptualno obdobje, ki sega daleč v 

zgodovino – v sam prehod med srednjim in novim vekom ter v razpoke med opuščenim 

fatalističnim razumevanjem zgodovine in porajajočim se konceptom aktivnega človeka 

(Hämäläinen, 2013). Socialna pedagogika se je primarno oblikovala kot odziv na okoliščine, ki 

jih je ustvarjala porajajoča se industrijska družba in ki so predstavljale še ne doživete in zato 

neobvladljive izzive posameznicam_kom, vpetim v to modernizirano družbeno postavitev 

(Zorc-Maver, 1997), oblikovala se je torej kot »eksternalizacija tveganj modernizacije« 

(Winkler, 1992, str. 69, v Zorc Maver, 1997). Tudi skozi kasnejši razvoj in teoretično 

osamosvajanje je socialna pedagogika zgled iskala v  reformski pedagogiki, mladinskih in 

ženskih gibanjih ter črpala vsebine iz kulturne kritike, in se naposled umestila kot refleksija 

prakse na področju vzgoje in skrbi za mladino (Kobolt, Identiteta in profesionalizacija socialne 

pedagogike, 1998). Z naslavljanjem diskrepance med teorijo in praksami vzgoje in skrbi (za 

mladino) in napetosti med starejšo in mlajšo generacijo modernizirajoče se družbe se je 

razvijala v poseben strokovni sistem, ki v središče svojega zanimanja postavlja vzgojne in 

socialne potrebe posameznic_kov (Hämäläinen, 2013). Kljub temu, da težko identificiramo 

specifičen teoretični konstrukt, ki ga lahko pripišemo izključno socialni pedagogiki (Eriksson, 

2014), kar kaže na njeno interdisciplinarno ali celo transdisciplinarno naravo, lahko 

identificiramo nepretrganost socialno pedagoške ideje in jo strnemo v tri točke: 

- osredotočenost na deprivilegirane osebe in skupine, ter prakse, ki stremijo k pozitivni 

socialni integraciji in kompenziranju primanjkljajev, 

- senzibilnost za – fizično in socialno – okolje, v katerih te osebe in skupine bivajo ter 

- strokovno/znanstveno delovanje nosilk_cev procesa. (Uzelac, 1998) 
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Pri pregledovanju literature (Cameron, 2004; Grunwald in Thiersch, 2008; Hämäläinen, 2013; 

Kobolt, 1998; Kobolt, 1999; Krajnčan in Bajželj, 2008; Kyriacou, Tollisen Ellingsen, Stephens, 

in Sundaram, 2009; Müller, 2006; Peters, 2000; Rapuš Pavel, 1999; Razpotnik, 2006, 2011,  

2014; Smith in Whyte, 2008; Uzelac, 1998; Zorc-Maver, 1997) je možno identificirati vse tri 

zgoraj omenjene usmeritve. Zasledimo lahko tako poudarek na ciljnih skupinah socialno 

pedagoških intervenc, aktivno vključevanje okolja (tako fizičnega kot socialnega) v socialno 

pedagoško obravnavo ter razmišljanje o vlogi strokovnjakinje_a v socialno pedagoškem 

procesu.   

Socialna pedagogika je s svojimi praktičnimi in teoretskimi usmeritvami v evropskem prostoru 

zasedla ključno mesto primarne discipline na področju dela z otroki in mladostniki (Smith in 

Whyte, 2008). Lahko bi rekle_i, da je inherentno povezana, kot ideja in kot praksa, s tistimi 

edukacijskimi izzivi, ki izhajajo iz socialne dezintegracije, predvsem dezintegracije v 

socializaciji (Hämäläinen, 2013). Njena misija, skozi zgodovino njenega razvoja, ostaja iskanje 

edukacijskih rešitev za socialne probleme ter prepričanju, da lahko na socialne okoliščine 

odločilno vplivamo skozi edukacijo (Kyriacou, Tollisen Ellingsen, Stephens, in Sundaram, 

2009). Pozicionirana na ločnici socialne in edukacijske sfere socialna pedagogika v praksi 

razvija zase specifične metodološke pristope, ki ostajajo v edukacijskem, a hkrati prestopajo v 

socialno s svojimi profesionalnimi specifikami, ki predvidevajo osebno noto vzpostavljenega 

odnosa med socialno_im pedagoginjo_om in uporabnico_kom (Cameron, 2004). V svojem 

specifičnem pristopu k delu s posameznicami_ki in skupinami socialna_i pedagog_inja na videz 

sicer ne počne nič posebnega, »kuha, se pogovarja, druži, tke preproste, drobne niti, ki 

ustvarjajo socialno pedagoško delovno polje« (Krajnčan in Bajželj, 2008, str. 55) – preko 

edukacijskega odnosa prestopajo tudi v odnos skrbi, predvsem pri delu z otroki in mladostniki. 

Tovrstno delo, ki združuje tako edukacijske kot skrbstvene elemente lahko opišemo tudi kot 

delo s srcem, možgani in rokami (Cameron, 2004). Ravno zato je pomembno, da je strokovnost 

socialne_i pedagoginje_i usmerjena hkrati štiri polja, ko jih kot ključna identificira A. Kobolt:  

- pridobivanje osebnostnih kompetenc: poznavanje lastnih stališč, vrednot, predsodkov, 

čustvenih odzivov, pričakovanj; svoje moči, a tudi šibkosti,  

- pridobivanje teoretičnega ekspertnega (tudi terapevtskega) znanja: ti. praktična 

kompetenca, ki zagotavlja tako teoretično poznavanje različnih terapevtskih konceptov 

kot tudi njihovih praktičnih izpeljav,  

- razvijanje kompetence analitičnega razumevanja različnih situacij v vzgojnem prostoru: 

razumevanje raznolikih situacij znotraj vzgojnega in socialnega prostora, prepoznavanje 
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konfliktnih situacij in kompetence za njihovo razreševanje in kompetence za izpeljavo 

intervencij v individualnem ter socialnem kontekstu in  

- razvijanje kompetence ravnanja, ki naslavlja etičnost posegov socialne_ga 

pedagoginje_a. (Kobolt, 1998) 

 

Podobno razumevanje in refleksijo socialno pedagoške strokovne pozicije v evropskem 

prostoru pokaže tudi C. Cameron (2004). Etnografska raziskava koncepta in prakse socialne 

pedagogike, ki jo je avtorica izvedla v Belgiji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji in na 

Nizozemskem, je vključila vse ključne akterke_je s področja (institucionalizirane) socialne 

pedagogike - osebe, ki na nacionalni in regionalni ravni oblikujejo relevantne politike, vodilne 

osebe v izobraževalnih ustanovah, zaposlene_i in študentke_i ter vodilne in zaposlene osebe v 

stanovanjskih ustanovah in njihove uporabnice_ke. Z uporabo senzibilnega pristopa, ki je 

upošteval specifične nacionalne kontekste v katerih socialna pedagogika živi v posamezni 

državi, avtorica pokaže, da socialna pedagogika predstavlja unificiran, koherenten in celosten 

pristop za skrbstveno delo (residential care). Socialne_i pedagoginje_i, vključene_i v 

raziskavo, so kot ključne elemente svoje socialno pedagoške drže identificirale_i socialno 

edukacijo ter senzibilnost za prepoznavanje potencialnih učnih momentov zanjo, spretno 

uporabo teoretičnega znanja za 'razmišljanje na mestu' ('thinking on the spot') (Cameron, 2004, 

str. 141) in uporabo fizičnega kontakta pri delu z uporabnicami_ki. Socialna edukacija je 

izpostavljena predvsem v kontekstu rasizma in vrstniškega nadlegovanja (bullying) ter v smislu 

senzibilnega odzivanja na incidente in nasilje (neposredno ali 'za nazaj') in uporabe medosebnih 

dinamik za problematiziranje omenjenega skozi praktične aktivnosti. Velik pomen je namenjen 

tudi osebni refleksiji in profesionalnosti, ki je razumljena kot ravnovesje intelekta, 

samopoznavanja (self-knowledge), sočutja ter obvladovanja praktičnih veščin. Nenazadnje je 

kot terapevtsko orodje izpostavljena tudi fizična bližina in kontakt, za katerega socialne_i 

pedagoginje_i navajajo, da je sicer izjemno uporaben za tolažbo in vzpostavljanje bližine z 

uporabnicami_ki, vendar ga je potrebno uporabljati previdno in senzibilno, saj ga nekatere_i 

uporabnice_ki ne prenesejo. (Cameron, 2004)  

 

Ključni koncept, ki zaznamuje kontemporarno socialno pedagoško misel, je v življenjski 

prostor usmerjena socialna pedagogika, ki presega okvire klasičnih socialno pedagoških 

razumevanj neenakosti, ki so temeljila na predpostavkah starostne ali razvojne ter socialne 

neenakosti (Zorc-Maver, 1997). Socialne neenakosti, ki nastajajo z erozijo obstoječih 

življenjskih struktur oblikujejo nove oblike socialnega vključevanja in izključevanja (Grunwald 
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in Thiersch, 2008). Procesi individualizacije razblinjajo pojavnost tipiziranih uporabnic_kov 

socialne pedagogike, socialna pedagogika izgublja referenčna sidra na relaciji »normalno – 

odklonsko« in mora delovati v vedno bolj pluralnih in individualiziranih področjih (Zorc-

Maver, 1997). V življenjski svet usmerjena socialna pedagogika se na omenjene izzive, pred 

katero je stroka postavljena, odziva z navezavo na štiri znanstvene koncepte, ki jih med seboj 

prepleta na specifičen način: hermenevtično pragmatično tradicijo pedagogike, fenomenološko-

interakcionistično paradigmo in njeno kritično reformulacijo, kritično varianto teorije vsakdana 

in analizo družbenih struktur.  

 

Čeprav se socialna pedagogika najpogosteje opredeljuje v kontekstu dela z otroki in 

mladostniki, predvsem v izven družinskih vzgojnih institucijah (Peters, 2000; Hämäläinen, 

2013; Kranjčan, Zorc Maver in Bajželj, 2007) lahko glavne ideje socialno pedagoškega 

delovanja, ki so sicer opisane v omenjenem kontekstu prenašamo tudi na delo z drugimi ciljnimi 

skupinami in mlajšimi ali starejšimi posameznicami_ki. Identiteta socialne pedagogike je 

različno definirana, razumevanje njenega bistva in izhodišč pa se glede na kontekstualno 

vpetost razteza od socialne pedagogike kot stroke na področju izvendružinske vzgoje in 

vzgojno-pedagoškega interveniranja (Kobolt, 1998), preko razumevanja socialne pedagogike 

kot zgodovinsko pogojenega in institucionalno definiranega odgovora družbe na nalogo 

samostojnega upravljanja z življenjem  (Krajnčan in Bajželj, 2008), do stroke, ki se zavzema 

za družbeno marginalizirane in ogrožene skupine ter za prerazporejanje družbene moči v 

njihovo korist (Razpotnik, 2006).  

 

V življenjsko polje usmerjena socialna pedagogika naj bi vsem omenjenim usmeritvam socialne 

pedagogike pomagala presegati lastna osebna in strokovna izhodišča pri delu s 

posameznicami_ki in skupinami ter upoštevati raznolikosti življenjskih okoliščin in izkušenj 

vsake_ga posameznice_ka s katerim socialna_i pedagog_inja prihaja v stik (Razpotnik, 

Socialno v socialni pedagogiki, 2014). Poleg omenjene senzibilnosti za približevanje 

uporabnicam_kom in vzpostavljanje odnosa z njo_im, pa koncept življenjsko usmerjene 

socialne pedagogike predvideva celostno razumevanje in dojemanje življenjskih možnosti in 

težav posameznice_ka (Zorc-Maver, 1997), ki predstavlja tudi potencialno emancipatorni 

trenutek v socialno pedagoškem razmišljanju in delovanju, saj dopušča možnost in priložnost 

za razumevanje življenjske situacije posameznice_ka tudi z upoštevanjem njene_gove 

strukturne vpetosti in umeščenosti v hegemona razmerja moči.  
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Socialna_i pedagog_inja mora hkrati posedovati kompetence za spretno vzpostavljanje in 

ohranjanje odnosov, torej delovanje na osebni, mikro ravni, in hkrati biti sposobna_en 

posameznico_ka razumeti v odnosu do družbe (Staub-Bernasconi, 2011). Tovrsten dvojni 

mandat socialno pedagoškega dela lahko z drugimi besedami opišemo tudi kot nalogo socialne 

pedagogike (in drugih strok, ki se pri svojem delu srečujejo z zatiranimi družbenimi skupinami 

in posameznicami_ki) »da življenjsko polje posameznic_kov in skupin, s katerimi se srečujejo, 

povezujejo z razmerami na ravni sistema« (Razpotnik, 2014, str. 57). Takšno držo socialne 

pedagogike predvideva tudi kritično hermenevtični pristop, ki ga razumemo kot enega ključnih 

konceptov socialno pedagoške stroke (Kobolt, 1999). Hermenevtični pristop k socialno 

pedagoškemu delu predvideva pridobivanje informacij iz gradiv, ki jih socialna_i pedagog_inja 

pridobi z empatičnim razumevanjem samoreprezentacije osebe, s katero je v kontaktu (Rapuš 

Pavel, 1999), kritično hermenevtični pristop pa poleg omenjenega predvideva še prepoznavanje 

in kritično vrednotenje družbenih dejavnikov, ki vplivajo na osebno situacijo (Hämäläinen, 

2013).  

 

Razumevanje vpetosti posameznice_ka v njeno_govo socialno okolje in širši socialni kontekst 

lahko razumemo kot pomembno dimenzijo socialno pedagoške misli, hkrati pa v velikih 

primerih še zmeraj naletimo na poenostavljeno in individualizirano obravnavo težav, s katerimi 

se soočajo osebe in socialno pedagoških pristopov, ki si za svoj cilj postavljajo korekcijo 

posameznice_ka (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). Takšno enodimenzionalno razumevanje 

osebnih okoliščin in težav, ki mu rečemo tudi kategorialno pojmovanje, bi moralo prehajati k 

tako imenovani socialnointegrativni paradigmi, ki skozi upoštevanje sistemske ravni pri 

obravnavi individualnih težav naredi preskok od individualizirane odgovornosti za lastne 

življenjske okoliščine in izkušnje k upoštevanju vpetosti v hegemona razmerja moči v družbi 

ter namesto k individualiziranim korektivnim ciljem stremi k doseganju vključenosti 

posameznice_ka v skupnost (prav tam). Vpeljevanje diskurza individualizirane odgovornosti, 

katere pojavnost se okrepi ravno v trenutkih poglobljene neenakosti, krepi krožno legitimacijo 

ukrepov, ki neenakost poglabljajo – na primer erozijo skupnosti in solidarnosti (Razpotnik, 

2014). Nasproti konceptu individualizirane odgovornosti lahko postavimo koncept deljene 

odgovornosti, ki predvideva odgovornost, izhajajočo iz dialoških interakcij med akterkami_ji, 

pri čemer pa ne gre za statično kategorijo, temveč za nek nastajajoč, nomadski proces postajanja 

(Razpotnik, 2011).  
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Socialno pedagoško stroko lahko tudi širše povezujemo s procesi, ki bi jim lahko pripisali 

pridevnike kot so nomadski, fleksibilni, tvegani (Zorc-Maver, 1997). Socialna pedagogika se  

za voljo posameznic_kov in skupin, na katere je usmerjeno njeno delovanje odpove fiksnim in 

enoznačnim delovanjem – njihova pozicioniranost na različnih socialnih, skupnostnih in 

skupinskih marginah učinkovite socialno pedagoške intervencije se tu izmikajo 

standardiziranim potekom in strokovnim intervencijam (prav tam). Müller (2006) socialno 

pedagogiko ilustrira s prispodobo vodnice_ka4 skozi divjino – v nasprotju s strokovnimi profili, 

ki jim lažje pripišemo vlogo naseljencev zaradi njihove statične, toge in enoznačne ponudbe 

pomoči: 

/…/ njihovo delo je opremiti ljudi s šibkimi resursi skozi divjino, in sicer tako, da jim v 

procesu ne odvzamejo možnosti izbiranja lastnih ciljev, jih ne ogradijo in jim ne 

omejujejo možnosti pomoči le na določeno področje zgolj zato, ker se v njem sami 

počutijo varne in domače« (Müller, 2006, str. 150)  

 

Če socialno pedagogiko torej mislimo kot nomadsko stroko, ki poseduje kvalitete dobre_ga 

vodnice_ka skozi divjino, lahko v takšno sliko jasno in nedvoumno vključimo tudi nujnost 

njene sposobnosti, da razume in upošteva strukturne in družbene dejavnike, ki so-oblikujejo 

divjino, skozi katero spremlja uporabnice_ke, ter da se pred začetkom pohoda opremi z orodji 

in orožji, ki ji omogočajo uspešno razkrinkanje in preseganje pasti hegemonih razmerij moči v 

divjini (družbi) in prepadov relativne deprivilegiranosti in strukturne vpetosti, na katere 

uporabnica_ik naleti na svoji poti. Omenjene kompetence in sposobnosti socialne pedagogike, 

ki osvetljujejo strukturne dejavnike in družbeno vpetost posameznice_ka, so ključne tudi za 

učinkovito doseganje enega od ključnih socialno pedagoških ciljev – krepitve moči 

posameznic_kov in skupin (Razpotnik, 2006). Poleg upoštevanja odnosnega vidika 

opolnomočenja, ki predvideva izhajanje iz močnih točk in krepitve virov osebe ter upoštevanje 

le-teh pri oblikovanju ciljev in iskanju rešitev (Mesec B. , 2006), pa lahko koncept razširimo 

tudi na krepitev moči v širšem, strukturnem smislu – skozi prepoznavanje obstoječih 

neravnotežij moči in opozarjanja nanje socialno pedagoško vlogo umestimo v širše 

razumevanje 'socialnega'. Takšno spreminjanje struktur moči sicer zahteva inovativno in 

fleksibilno delovanje, ki se umešča v trenutne zgodovinske in družbene kontekste in ki presega 

ustaljeno, a je njegova stalnica lajšanje dostopa do družbene moči in drugih, za življenje 

                                                           
4 Avtor v originalu uporablja generično moško obliko, ki je v nalogi prilagojena s podčrtajem. 
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pomembnih virov skupinam in posameznicam_kom, ki so sicer od njih (relativno) odrinjene_i 

(Razpotnik, 2006).  

 

Socialna pedagogika se v zgoraj opisanih kritičnih in strukturno-reflektivnih elementih lahko 

primerja z nekaterimi drugimi pedagogikami, ki v ospredje svojega delovanja postavljajo 

družbena razmerja moči in preseganje njihovih manifestacij skozi pedagoško in edukacijsko 

delo. Za izhodiščno točko takšne pedagoške usmeritve lahko postavimo osvobodilno 

pedagogiko (libeartory pedagogy), ki je kot prva začela promovirati demokratizacijo učilnic, 

izpostavljanje razmerij moči znotraj in izven učilnice ter spodbujanje učenk_cev k delovanju 

(Hoffmann in Stake, 1998). Feministična pedagogika je ena izmed kritično naravnanih 

pedagogik, ki se izhodiščno ne razlikujejo veliko od zgoraj omenjene osvobodilne pedagogike 

(prav tam). Pogosto poimenovana tudi kot ženske študije (women's studies) je feministična 

pedagogika, oblikovana na način, ki naj bi njenim učenkam_cem pomagal oblikovati kritično 

razmišljanje – reflektriven proces, ki zahteva neprestano preizpraševanje in eksplikacijo 

predvidevanj – ter ga integrirati v svoj vsakdan (Shrewsbury, 1997). Posebno mesto v 

feministični pedagogiki ima tudi krepitev moči, kjer je moč razumljena kot energija, zmožnost 

in potencial in ne toliko kot dominacija (prav tam). Podobno si queer pedagogika prizadeva za 

preprečevanje re/produciranja 'normalnosti' skozi poučevanje in edukacijo (Bryson in de 

Castell, 1993). Kot izhodiščno točko si postavlja prepričanje, da sta šolski sistem in kurikul 

heteroseksualizirana ter kot taka reproducirata heteronormativne predpostavke, rigidne spolne 

vloge in različne privilegije ter si za cilj postavi izzivanje heteronormativnosti in drugih 

normativnosti skozi vsakdanje prakse ter pedagoške in edukacijske situacije (Sumara in Davis, 

1999). Podobno se izzivanja, izpostavljanja in preseganja hegemonih razmerij moči ter 

družbene normativnosti loteva pedagogika za privilegirane, le da izhaja iz nekoliko drugačne 

izhodiščne točke, saj se odpove nevtralni poziciji v korist jasni drži proti hegemonosti družbe 

ter ustvarjanju edukacijskih okvirjev, ki omogočajo transformacijo relativno privilegiranih oseb 

v zaveznice_ke relativno deprivilegiranih oseb in skupin (Curry-Stevens, 2007).  

 

Na podlagi praktične študije tovrstnega pedagoškega dela Curry-Stevens (2007) ugotavlja 

nekatere ponavljajoče se vzorce odzivanja tekom procesa ozaveščanja in sprejemanja lastnih 

privilegiranih družbenih pozicij in sprejemanja lastnih možnosti in priložnosti za uporabo 

omenjenih pozicij v korist manj privilegiranih oseb in skupin ter za aktivno delovanje v smeri 

zmanjševanja družbenih neenakosti, ki jih razlaga skozi različne izhodiščne pozicije procesa in 

osebne drže udeleženk_cev. Študija izhaja iz nekaj ključnih predpostavk: (1) nocije 
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posplošenega privilegija (vsaka oseba je v določenih fragmentih svoje pozicije privilegirana in 

zatirana), (2) pragmatične aplikativnosti rezultatov takšnega procesa (naslavljanje potrebe po 

bolj kohezivnih in učinkovitih modelih in praksah, ki podpirajo transformacijo relativno 

privilegiranih oseb) in (3) politične aplikativnosti (vprašanje pomena vključevanja relativno 

privilegiranih zaveznic_kov v boje za socialno pravičnost ter koristi, ki jih njihova dejavnost in 

aktivnost lahko prinese gibanjem za družbeno pravičnost) (prav tam). Osebe, udeležene v 

transformativni pedagoško-edukacijski proces, so bile soočene z nenavadnimi in nevsakdanjimi 

izzivi glede lastnih identitet in družbenih pozicij: »odpravljanje neenakosti je tvegano in 

neudobno delovanje, saj ruši načine, na katere se stvari 'normalno' dogajajo. To obsega resno 

(in velikokrat ogrožajoče) preizpraševanje lastnih privilegijev kot tudi nemoči. Sili nas v 

upoštevanje lastnega privilegija, pa naj bo še tako relativen in izstopanje iz pozicije žrtve.« (Ng, 

2003, str. 216, v Curry-Stevens, 2007). Na tem mestu je morda smiselno izpostaviti idejo 

posplošenega privilegija, ki morda zgleda kontroverzna, a hkrati smiselna poteza v tovrstnih 

poskusih edukacijske transformacije, kot se pokaže v nadaljevanju omenjene raziskave. Če 

pedagoško orodje (nocijo posplošenega privilegija) kontekstualiziramo in smiselno umestimo 

glede na ciljno skupino, ki ji je namenjen (relativno privilegirane osebe) lahko vidimo, da se 

glede na specifike skupine najverjetneje izognemo dodatni viktimizaciji zatiranih oseb, katerih 

družbena pozicija je relativno deprivilegirana. Prav tako ga avtorica utemeljuje v kontekstu 

specifike oseb, katerim je namenjen – relativno privilegirane osebe svojih privilegijev navadno 

ne prepoznavajo, zato jih soočenje z njimi navadno postavi v strogo obrambno držo, ki 

onemogoča vzpostavljanje pristnega in sodelovalnega vzdušja v skupini, predvsem pa sami 

osebi ne dovoljuje odrtega pristopanja k učenju (Curry-Stevens, 2007). Takšno orodje torej 

zahteva posebej uglašeno senzibilnost, ki pomaga zagotavljati ustrezno rabo orodja na način, ki 

se izogne njegovim potencialno škodljivim efektom in realizira njegov konstruktivni in 

edukativni potencial. Socialna pedagogika bi v tovrstnih specifičnih in osredotočenih 

pedagoških pristopih lahko našla dodatne priložnost za krepitev lastnih stališč kritičnosti do 

družbenih razmerij moči in privilegijev ter njihovim prevajanjem v prakso.  
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Empirični del 
 

Opredelitev raziskovalnega problema 

Socialno pedagoško delovanje, ki lovi ravnotežje med življenjskim poljem posameznice_ka in 

strukturnimi dejavniki, ki vplivajo tako na posameznico_ka kot njeno_govo življenjsko polje, 

prehaja iz edukacijskega delovanja v skrbstveno in strukturno delovanje. Njena pozicioniranost 

ji daje možnost za reflektiran pristop k individualnim življenjskim situacijam, ki med drugim 

vključuje tudi upoštevanje strukturnih dejavnikov in družbenih razmerij moči pri načrtovanju 

in izvajanju specifičnih intervencij. Tudi če jo, z drugimi besedami, postavimo v presečišče 

zavzemanja za lajšanje socialnih težav v splošnem, ter hkrati v vsakdanje življenje 

uporabnic_kov (Hämäläinen, 2013), je jasno, da je njena vpetost v kritično razumevanje 

strukturnih socialnih dinamik in razmerij moči ključna, da lahko resnično reflektirano deluje v 

prostorih, ki jih identificira za svoje področje delovanja. 

Socialna pedagogika v slovenskem prostoru sledi teoretičnim smernicam koncepta 

usmerjenosti v življenjski prostor (Grunwald in Thiersch, 2008; Zorc-Maver, 1997), ki med 

svoja ključna izhodišča šteje (1) kritično reformulacijo fenomenološko-interakcionistične 

tradicije pedagogike ter kritične teorije vsakdana, ter (2) analizo družbenih struktur (Grunwald 

in Thiersch, 2008), ki same na sebi nakazujejo reflektirano in kritično pozicijo do družbenih 

razmerij moči, oziroma se »opira(jo) na prikaz družbeno-socialnih sredstev življenjskega sveta« 

(Grunwald in Thiersch, 2008 – str. 11). Raziskovalni del naloge se strne okrog vprašanj 

pozicioniranosti socialne pedagogike kot stroke do družbenih razmerij moči s poudarkom na 

identifikaciji obstoječih dobrih praks ter možnosti krepitve senzibilnega naslavljanja 

strukturnih dejavnikov v aplikativnih razmislekih in napotkih za socialno pedagoško delo, ki so 

objavljeni v strokovni reviji Socialna pedagogika.  

Namen raziskave  

Namen raziskave je analizirati pozicioniranost socialno pedagoške stroke v Sloveniji v odnosu 

do hegemonih razmerij moči ter analizirati možne krepitve dimenzij kritičnega naslavljanja 

družbenih razmerij moči v socialni pedagogiki v povezavi s kritičnimi pedagogikami. Na 

podlagi glavnega cilja so bili oblikovani podcilji: 

- analizirati prisotnost kritičnega razumevanja družbenih razmerij moči v socialno 

pedagoških tekstih, ki so aplikativne narave ali izhajajo iz praktičnih kontekstov, 
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- identifikacija jasnih ubeseditev kritičnih stališč glede hegemonih razmerij moči v družbi 

v tekstih, ki kritično obravnavajo strukturne dejavnike in razmerja moči v kontekstu 

obravnavane teme, 

- analizirati vidike individualističnega razumevanja življenjskih okoliščin obravnavanih 

oziroma raziskovanih skupin. 

Raziskovalna vprašanja 

RV1: V kolikšni meri in na kakšen način socialna pedagogika kritično naslavlja družbena 

razmerja moči skozi svoje teoretične vsebine v praktično zastavljenih tekstih? 

RV2: Kako se socialna pedagogika kot stroka pozicionira v odnosu do hegemonih razmerij 

moči? 

RV3: Kakšne so možnosti krepitve naslavljanja družbenih razmerij moči v socialno 

pedagoškem delu s poudarkom na preseganju individualističnega razumevanja 

posameznic_kov in njihovih življenjskih okoliščin? 

Opis vzorca 

Vzorec vsebuje 19 člankov, objavljenih v strokovni reviji Socialna pedagogika. Pri izbiri 

člankov, ki so vključeni v vzorec so bili upoštevani naslednji kriteriji: (1) članki so novejšega 

datuma, objavljeni v strokovni reviji Socialna pedagogika med letom 2013 in 2015, (2) vsebina 

člankov se nanaša na (socialno) pedagoško delo (vzorec ne vsebuje člankov, katerih vsebina se 

nanaša na terapevtsko ali supervizorsko delo ter člankov, katerih vsebina je izključno teoretične 

narave), (3) vsebina člankov je aplikativna oziroma izhaja oziroma praktičnih kontekstov.  

Postopek in potek raziskave 

Raziskava je obsegala pregled tekstov, objavljenih v šestih številkah revije Socialna 

pedagogika. Od skupno 46 objavljenih člankov jih je na podlagi zgoraj opisanih kriterijev v 

vzorec izbranih 19. Članki so nato natančneje analizirani s kodiranjem vsebine po ustaljenih 

pravilih. 

Obdelava podatkov 

Podatki so bili analizirani po pravilih odprtega kodiranja, pri katerem gre za kategoriziranje in 

razvrščanje podatkov  – posameznim delom besedila so pripisane kode oziroma pojmi, ki so na 

podlagi sorodnosti urejene v abstraktnejše opise vsebin s pomočjo katerih so nato podatki 

interpretirani (Mesec, 1998). V drugi fazi so bili zbrani podatki, oblikovani v kode in kategorije 

ter interpretirani s pomočjo teoretskih konceptualizacij.  
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Rezultati in interpretacija  

Raziskava se opira na raziskavo o razumevanju socialne pedagogike v severno evropskem 

prostoru, ki jo Lisbeth Eriksson  povzema v članku The understandings of social pedagogy from 

northern European perspectives (2014). Omenjena raziskava je zajela 9 socialnih 

pedagoginj_ov iz petih držav: Finske, Švedske, Norveške, Danske in Nemčije, pridobljeni 

podatki pa so bili uporabljeni za analizo razumevanja socialne pedagogike kot stroke in njenih 

metodoloških ter družbenih izhodišč. V rezultatih raziskave avtorica identificira dva 

prevladujoča diskurza, ki predstavljata izhodišče za razumevanje socialne pedagogike pri vseh 

intervjuvanih osebah – univerzalističnega in partikularističnega, same konceptualizacije 

socialne pedagogike pa kategorizira v tri modele, ki so definirani glede na fokus socialno 

pedagoških intervenc in razmišljanj.  

Prvi model, imenovan individualistični oziroma adaptivni, izhaja iz prepričanja, da obstaja 

'dobra' družba, ki deluje kot stičišče vseh posameznic_kov in predstavlja edini možni način za 

aktualizacijo posameznice_ka kot človeškega bitja. Osredotočen je na integracijo, zdravljenje 

in pomoč posameznicam_kom, da se spreminjajo, prilagajajo ter tako postanejo 'dobre_i' 

člani_ce družbe. Drugi, demokratični model, deluje kot nekakšen povezovalni most med dvema 

skrajnima pozicijama. Njegove temelje lahko postavimo v humanistično demokratično misel, 

saj ne zavzema radikalne pozicije v razumevanju družbe in verjame, da lahko posameznice_ki 

dosežejo določeno stopnjo pripadnosti ali vključenosti v družbo skozi podporo socialnih 

pedagoginj_ov. Osrednja točka modela je ti. 'dobri' dialog in intuitivno ter sočutno delovanje, 

kar naj bi omogočalo preseganje razmerij moči med socialno pedagoginjo_om ter 

uporabnico_kom. Tretji, mobilizacijski model, si za cilj postavlja emancipacijo uporabnice_ka 

skozi kritično refleksijo lastne pozicije in jasnim upoštevanjem družbenih struktur ter procesov, 

ki nanjo vplivajo. Poudarek je na obojestranski aktivnosti socialne_ga pedagoginje_ga in 

uporabnice_ka, namen socialno pedagoških intervenc pa preskok v vedenju uporabnice_ka od 

pasivnega do aktivnega. Osrednje izhodišče modela je pravica biti različna_en ter biti kot tak_a 

prepoznan_a – in ne adaptacija obstoječim hegemonim družbenim kategorijam in normam. 

(Eriksson, 2014) 

Vse tri omenjene modele lahko povežemo tudi z razumevanjem delovanja strukturnih 

dejavnikov ter njihovega vpliva na posameznice_ke in družbene skupine. Če v obzir vzamemo 

stopnjo individualizacije odgovornosti za življenjsko situacijo ter upoštevanje družbenih 

razmerij moči lahko omenjene modele mislimo tudi skozi razumevanje vpetosti 

posameznice_ka v družbene dinamike. Prvi model že v imenu izkazuje poudarek na visoki 
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stopnji individualizacije odgovornosti, njegovi osrednji nameni delovanja pa razkrivajo 

razumevanje posameznice_ka v odnosu do družbe – posameznica_k je 'problem', ki ga je 

potrebno integrirati, zdraviti in prilagoditi 'dobri družbi', kar lahko vodi v obsežno 

osredotočenost na akterko_ja, medtem ko družbena moč pa (p)ostane zgolj spremenljivka v 

razlaganju socialnih izbir (Guzzini, 2006). Tudi v imenu drugega modela lahko razberemo 

njegovo pozicioniranost – demokratična podstat lahko nakazuje na navidezno idejo 

demokratične izbire (Tew, 2006), ki smo jo kritično obravnavale_i že zgoraj. Tovrstno 

razumevanje odgovornosti za lastno življenjsko situacijo, skozi (izključni) fokus na 

individualnih vedenjih in izbirah zabriše strukturno vpetost akterk_jev v družbena razmerja 

moči, relativno de/privilegirane družbene pozicije in priložnostmi, ki se na podlagi tovrstnih 

pripadnosti in pozicij osebi odpirajo ali izmikajo. Ravno ta preskok v razumevanju pa lahko 

opazimo pri trejem omenjenem – mobilizacijskem – modelu, ki si kot svoj glavni cilj postavi 

emancipacijo akterke_ja skozi proaktivno in reflektirano delovanje tako socialne_ga 

pedagoginje_a kot tudi akterke_ja, ki lahko na tak način, skozi upoštevanje in razumevanje 

struktur in procesov, ozavešča in razume svojo pozicijo. Lahko bi rekle_i, da je tretji model 

osredotočen na akterkino_jevo pridobivanje 'moči za' ter krepitev 'moči z' (Allen, 1998). Ko 

tako beremo omenjene tri modele, ki jih je Eriksson (2014) identificirala v svoji raziskavi, lahko 

opazimo vzporednice z vsebinami, ki so izpostavljene v teoretičnem delu naloge. Vpenjanje 

akterk_jev in njenih_ihovih življenjskih situacij v širše družbene dinamike in procese nas 

privede do pogleda, ki je alterantiva individualističnim razumevanjem in predstavlja priložnost 

za emancipatorno delovanje tako socialne pedagogike kot tudi aktivno delovanje akterke_ja.  

V svoji analizi empiričnih podatkov sem uporabila del omenjene sheme modelov razumevanja 

socialne pedagogike, ki sem jo prilagodila glede na potrebe lastne raziskave. Analizirane članke 

sem na podlagi kategorij razvrstila v dve skupini: adaptivne in mobilizacijske članke. 

Poimenovanje in ključne značilnosti skupin sem povzela po zgoraj omenjenima adaptivnem in 

mobilizacijskem modelu razumevanja socialne pedagogike, razvrščanje pa je temeljilo 

predvsem na obravnavi razmerij moči v člankih ter pozicioniranosti vsebine člankov glede na 

omenjeno. Demokratični model pri razvrščanju člankov ni bil uporabljen zaradi njegove 

ambivalentne pozicioniranosti glede družbenih razmerij moči in strukturnih dejavnikov – 

tovrstna vmesna kategorija v kontekstu moje analize ne bi omogočala jasnega uvida v stopnjo 

in oblike kritičnega razumevanja in obravnavanja specifičnih družbenih situacij ter jasnega 

pregleda nad že obstoječimi dobrimi praksami senzibilnega naslavljanja družbenih razmerij 

moči znotraj slovenskega socialno pedagoškega praktičnega konteksta. Skupini adaptivnih in 
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mobilizacijskih člankov omogočata raziskovanje že obstoječih preseganj hegemonih in 

opresivnih momentov ter iskanje točk z emancipatornim potencialom, ki jim umanjka kritičen 

uvid.  

Članke sem razvrščala na podlagi kategorij, oblikovanih s kodiranjem vsebine:  

1. naslavljanje družbenih razmerij moči, 

2. govor o marginaliziranih skupinah, 

3. razumevanje nasilja, 

4. vloga (socialne) pedagogike. 

Pri razvrščanju člankov v skupino adaptivnih ali mobilizacijskih, sem upoštevala prvi dve 

zgoraj zapisani kategoriji, to je naslavljanje družbenih razmerij moči in govor o 

marginaliziranih skupinah:  v članku izražena stališča glede družbenih razmerij moči in oblika 

govora o marginaliziranih skupinah prikazuje avtoričino_jeva razumevanje ter upoštevanje 

sistemskih dejavnikov ter hegemonih razmerij moči, kar predstavlja izhodišče in temelje za 

razumevanje in razlaganje nasilja, vlog (socialne) pedagogike. Preostali dve kategoriji sta 

služili predvsem kot orodji za poglobljeno razumevanje ne/vpetosti vsebine člankov v 

strukturne dinamike in družbena razmerja moči ter kot prikaz manifestacije omenjene 

ne/vpetosti na vsebinsko usmeritev člankov.  

Članki so bili v skupino adaptivnih člankov razvrščeni na podlagi naslednjih kriterijev:  

- nejasno ali površno razumevanje, razlaganje in/ali vključevanje hegemonih družbenih 

razmerij moči, 

- odsotnost ali površnost povezovanja obravnavane teme z družbenimi razmerji moči in 

strukturnimi dejavniki, 

- nehuman, pokroviteljski, ponižujoč ali žaljiv govor o marginaliziranih skupinah. 

Članki so bili v skupino mobilizacijskih člankov razvrščeni na podlagi naslednjih kriterijev: 

- jasno izraženo, kritično in reflektirano razumevanje hegemonih družbenih razmerij 

moči, 

- neposredno in jasno vzpostavljanje povezav med obravnavano temo in družbenimi 

razmerji moči ter strukturnimi dejavniki 

- govor o marginaliziranih skupinah, ki izraža spoštovanje, prepoznavanje in 

pripoznavanje partikularnosti in moči pripadnic_kov marginaliziranih skupin.  
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V skupino adaptivnih člankov je bilo na podlagi zgornjih kriterijev uvrščenih 13 člankov, v 

skupino mobilizacijksih pa 6 člankov. V člankih je v večini prevladoval en sam princip, v treh 

člankih, ki so bili sicer razvrščeni v kategorijo adaptivnih člankov, pa je bilo mogoče opaziti 

tudi vsebine, ki so ustrezale kriterijem mobilizacijskih člankov. Omenjeni trije članki so bili v 

adaptivno kategorijo razvrščeni na podlagi diskrepance med teoretično, deklarativno 

pojavnostjo kritičnih vsebin in refleksij v povezavi z družbenimi razmerji moči ter vsebini v 

nadaljevanju, v kateri ni bilo manifestacije kritičnih konceptov v vsebinah, ki so izhajale ali se 

nanašale na praktičen kontekst. Obe skupini člankov sta bili analizirani vzporedno, zato sta tudi 

interpretirani vzporedno in prepletajoče se, kar omogoča jasnejšo in bolj razvidno primerjavo. 

Rezultati analize kažejo, da približno 60% člankov novejšega datuma, katerih vsebina izhaja iz 

ali se veže na praktične kontekste socialno pedagoške stroke v Sloveniji pri obravnavanju 

izbranih vsebin ne vključuje kritičnega razumevanja družbenih razmerij moči, v manjšem 

deležu teh člankov (približno 20%) se pojavlja tudi pokroviteljski, ponižujoč govor o 

marginaliziranih skupinah, ki se sicer ne izraža neposredno, temveč skozi mnogotere subtilne 

in naturalizirane govore, ki na prikrit in 'mehek' način dehumanizirajo določene družbene 

skupine in njene pripadnice_ke. V nasprotju s tem tretjina analiziranih člankov, ki ima družbena 

razmerja moči in njihovo kritično obravnavo vpeljana v svojo vsebino, brez izjem uporablja 

emancipatoren govor, ki omogoča vidnost in pripoznavanje individualnih specifik in 

raznolikosti posameznic_kov in družbenih skupin. Ambivalentni članki (15%), ki bi jih na 

podlagi teoretičnih vsebin lahko pozicionirali med obe vzpostavljeni skupini adaptivnih in 

mobilizacijskih člankov nakazujejo na deklarativno razumevanje in senzibilnost za družbena 

razmerja moči in njihove manifestacije, vendar se tovrstno teoretično argumentiranje ne 

prevede v vsebine, ki so vezane na praktične kontekste – glede na prvo kategorijo (naslavljanje 

družbenih razmerij moči) omenjeni članki sicer (delno) zadostijo kriterijem za razvrstitev v 

skupino mobilizacijskih člankov, ne pa tudi v ostalih vidikih.  

Pri branju rezultatov opravljene raziskave je potrebno upoštevati, da je opravljena na majhnem 

vzorcu člankov, objavljenih v reviji. Na podlagi rezultatov zato ni mogoče delati posplošenih 

zaključkov in sklepov, ki bi se nanašali na celostno slovensko socialno pedagoško stroko. 

Analiza in interpretacija sta tako namenjeni predvsem postavljanju izhodišč za nadaljnje 

razmisleke znotraj stroke in širše, izzivanje ustaljenih miselnih vzorcev in doksičnega 

razumevanja sveta.  
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Interpretacija  

Da je reflektirano razumevanje družbenih razmerij moči izmuzljiva zadeva, smo pokazale_i že 

v prejšnjih poglavjih naloge. Privilegiji so osebam in skupinah, ki jih imajo, pogosto nevidni, 

hkrati pa so kot izvor družbene moči določenih skupin naturalizirani in oblikujejo socialno 

normo, kar jih naredi težko oprijemljive in razvidne v rutiniziranih vsakdanjih praksah (Pease, 

2010; McIntosh, 1988; Black in David, 2005; Case, Iuzzini in Morgan, 2012; Sanders in 

Mahalingam, 2012; Hernandez-Wolfe in McDowell, 2012; Case, Iuzzini in Morgan, 2012). 

Hkrati so hegemona družbena razmerja moči institucionalizirana v različnih družbenih 

tradicijah, organizacijah in vrednotah, kar vodi v njihovo legitimizacijo in odvrača od 

prespraševanja družbenih položajev (Dreher, 2015). Manifestacijo omenjenih značilnosti 

privilegijev in hegemonih razmerij moči v družbi lahko opazimo tudi v vzorčnih člankih, ki so 

bili vključeni v analizo. Od skupno 19 analiziranih člankov je namreč v skupino mobilizacijskih 

člankov, torej tistih, ki (med drugim) jasno in reflektirano naslavljajo družbena razmerja moči 

in strukturne dejavnike v okviru obravnavane teme, uvrščena zgolj tretjina (6 člankov), ostali 

članki so zaradi površne, nereflektirane ali popolnoma odsotne obravnave družbenih razmerij 

moči uvrščeni v skupino adaptivnih člankov.  

Najbolj razvidno umanjkanje upoštevanja družbenih razmerij moči in strukturnih dejavnikov 

se je v analiziranih tekstih kazalo z odsotnostjo poglobljenega razumevanja individualnih 

življenjskih situacij skozi prizmo hegemonih razmerij moči in/ali relativne de/privilegiranosti 

določenih družbenih skupin, kar se je kazalo predvsem skozi individualizacijo krivde 

posameznice_ka za lastno življenjsko situacijo ter iskanja rešitev zanjo zgolj v individualnih 

okvirjih.  

»/…/ljudje navajamo širno pahljačo zunanjih dogodkov, ki so označili naš življenjski 

neuspeh: razveze, izključitve iz šole, nesoglasja s sostanovalci, nadrejenimi v službi itn. 

Vendar pa procesa transformacije ne moremo začeti, dokler ne pridemo do točke, ko si 

priznamo, da so naša vedenja in ideje tisto, kar je za nas destruktivno. (6_1)« (Romih, 

2015, str. 323) 

Zgornji citat nakazuje stopnjo individualizacije, ki je prisotna v nekaterih analiziranih tekstih. 

V tovrstnih razumevanjih družbene moči le-to doseže raven akterk_jev, družbena moč ni več v 

ospredju temveč jo mislimo kot spremenljivko v razlagalnih teorijah socialnih izbir (Guzzini, 

2006). S takšno stopnjo individualizacije odgovornosti za lastno življenjsko situacijo na 

posameznico_ka zvrnemo neznosno breme, ki ima korenine izven nje_ga, a išče rešitve v 

njej_mu in tako ustvarja brezizhodno garanje, ki spominja na Sizifovo pot na goro.  
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Če strukturno ustvarjene pozicije in življenjske okoliščine mislimo skozi prizmo individualne 

odgovornosti, se na raven akterke_ja zvede odgovornost za življenjske situacije in pripadnost 

marginaliziranim skupinam, ki je sicer družbeno ustvarjena. Iz tovrstne usmerjenosti miselnega 

toka sledi prepričanje, da so marginalizirane skupine same krive za svoj položaj zaradi 

določenih lastnosti in okoliščin (Black in David, 2005), spregleda pa se družbene dinamike 

moči, ki omenjene lastnosti in okoliščine skozi norme in legitimizacijo relativno privilegiranih 

pozicij določenih skupin, značilnosti ter okoliščin, postavljajo v podrejen in manjvreden položaj 

ter s tem ustvarjajo družbeno margino, ki za neposreden vpliv na lasten položaj nima dostopa 

do zadostne družbene moči. Omenjeno spregledanje družbenih razmerij moči pri razlaganju 

relativno deprivilegiranih družbenih pozicij ilustrira sledeči izsek:  

»Glavni vidiki stigmatizacije oseb s težavami v duševnem zdravju so ranljivost, nemoč 

in drugačnost, ki vodijo v njihovo marginaliziranost/…/ (6_1_2)« (Brglez in drugi, 

2013, str. 100) 

Osebne značilnosti ne vodijo v marginaliziranost – družbene norme, ki določene značilnosti 

etiketirajo, silijo v marginalizacijo skupin in posameznic_kov (Pease, 2010). Glavni vidiki 

stigmatizacije tako niso osebne značilnosti stigmatiziranih oseb, temveč družbeno normativna 

percepcija nekaterih značilnosti in okoliščin ter postavljanje le-teh v manjvreden položaj 

'drugosti' in 'drugačnosti'. Podobno deluje mehanizem navidezne demokratične izbire oziroma 

lastne volje, ki z neupoštevanjem obstoja strukturnih razmerij moči, daje občutek 

individualizirane zmožnosti delovanja ter izbiranja (Tew, 2006), ter tako odgovornost za 

ne/delovanje ali določeno ravnanje pripiše izključno posameznici_ku in njeni 'volji':  

»Če storimo nekaj, kar nas drugi prosijo, je to naša izbira/…/ (6_1)« (Romih, 2015, str. 

328) 

Ni mogoče zanikati, da je v delovanju posameznice_ka prisotna (tudi) lastna volja in/ali izbira 

– kar moramo upoštevati, če želimo senzibilno razmišljati o hegemonih družbenih razmerjih 

moči, je dejstvo, da je možnost izbire posameznice_ka v veliki meri odvisna tudi od količine 

družbene moči, do katere ima le-ta dostop (Black in David, 2005). S stopnjo privilegiranosti 

namreč narašča tudi število priložnosti in možnosti, med katerimi lahko oseba izbira, in obratno 

– s stopnjo deprivilegiranosti tudi upada število priložnosti in možnosti, med katerimi lahko 

oseba izbira. Če se vrnemo na zgornji izsek, ki govori o upoštevanju prošenj drugih ljudi kot 

lastno izbiro osebe in hkrati mislimo tudi specifičnost in raznolikost individualnih življenjskih 

pozicij, ki so (so)oblikovane s strukturnimi dejavniki in družbeno močjo, lahko vidimo, da se 
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takšna trditev lahko v različnih situacijah bere različno – če upoštevamo razmerja moči med 

osebo, ki izreče prošnjo in osebo, ki prošnji ugodi. Če je oseba, ki prošnjo izreče družbeno 

prepoznana kot moški ter hkrati zaseda pozicijo večje družbene moči (na primer profesor na 

srednji šoli, oče, direktor, ravnatelj), oseba, na katero je prošnja naslovljena, pa je družbeno 

prepoznana kot ženska in zaseda pozicijo manjše družbene moči (na primer dijakinja, hči, 

zaposlena, učiteljica) lahko kontekst ter neravnovesje družbene moči prošnjo kaj hitro prevesita 

v zahtevo, možnosti za osebno izbiro glede ugoditve oziroma izvršitve pa se znatno zmanjšajo. 

Situacija in razmerja moči torej ključno vplivata na omenjeno in podobne situacije, zato je 

potrebna previdnost pri posploševanju tovrstnih trditev – če relativno deprivilegirana oseba 

izpolni nanj_o naslovljeno prošnjo, glede česar sama sicer ne čuti možnosti izbire, se okrepi 

občutek individualizirane odgovornosti, razmerja moči pa se še bolj naturalizirajo ter utrdijo v 

vsakdanjih praksah (Tew, 2006).  

»Zgoraj opisana dogajanja so v (zahodnem) svetu po opažanju mnogih avtorjev 

povezana s tem, da se socialna in politična klima obračata v smer povečane punitivnosti 

(o čemer priča naraščanje zaporskih populacij v skoraj vseh evropskih državah, 

vključno s Slovenijo), represivnosti, krhanja socialne države ter novih konceptov, ki na 

področje socialnega varstva prinašajo novo „pogojnost“, kot je socialna podpora 

/…/(5_1)«  (Dekleva in Razpotnik, 2015, str. 278) 

Zgornji izsek prikazuje pomen poglobljenega razumevanja in kritične aplikacije razumevanja 

strukturnih dejavnikov na kriminalizacijo beračenja in brezdomstva. Fenomen, ki bi sicer lahko 

bil upoštevan kot manifestacija osebnih izbir in dejanj, je umeščen v širši družbeni kontekst in 

družbena razmerja moči. Pomemben element, ki ga zgornji izsek prav tako osvetljuje, je 

dimenzija družbene moči, ki presega zmožnost akterk_jev doseganje superiornosti nad 

posameznicami_ki in sega na sistemsko raven – na zmožnost vplivanja na stanje sistema kot 

celote (Bierstedt, 1950).  

Pomembno je torej, da razumemo in upoštevamo oba izpostavljena vidika družbene moči, tako 

intersubjektivno manifestacijo neenake porazdelitve družbene moči kot tudi sistemsko 

delovanje, ki se prevaja v strukturno delovanje neke družbene enote v smeri postavljanja, 

zasledovanja in implementacije kolektivnih ciljev neodvisno od potencialnih uporov članic_ov 

sistema (Lehman, 1969). Kot ključno vodilo za tovrstno reflektirano ter za razmerja moči 

senzibilno mišljenje bi lahko na tej točki izpostavile_i jasno in neposredno, a vedno 

kontekstualizirano, razumevanje družbene pozicije osebe ali skupine, s čimer je neposredno 
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povezana tudi možnost delovanja ter hkrati tudi določen doseg oziroma domet tega delovanja 

akterke_ja – individualizacija motivov za ne/delovanje ter individualizacija odgovornosti za 

lastne življenjske okoliščine lahko relativno deprivilegirane osebe in skupine potiska v še bolj 

brezizhoden položaj ter potencira njihov občutek nemoči, na drugi strani pa življenjske 

okoliščine relativno privilegiranih oseb in skupin še dodatno legitimizira in naturalizira (Black 

in David, 2005; Pease, 2010; Tew, 2006):  

»Če želimo preseči tradicionalne spolne vloge, se moramo najprej spremeniti sami, 

svoje mišljenje in posledično delovanje. Začeti pa moramo prav pri sebi, pri ženskah. 

Ženske se pogosto ne zavedajo, da k svoji podrejenosti prispevajo tudi same s 

sprejemanjem svoje vloge in prenosom spolnih vlog na svoje otroke. (4_2)« (Velišček, 

2015, str. 270) 

Prelaganje odgovornosti za spreminjanje svojega podrejenega in marginaliziranega družbenega 

položaja na zatirane skupine oseb lahko razumemo kot enega izmed mehanizmov za ohranjanje 

obstoječega družbenega reda in legitimizacije neenako porazdeljene družbene moči. Brez 

upoštevanja vpetosti posameznic_kov in skupin v družbene silnice in sistemske dinamike, ki 

jim nudijo zgolj nekatere specifične možnosti in priložnosti (McIntosh, 1988) ne ustvarjamo 

emancipatornih momentov, temveč še večje trenutke brezupa in osamljenosti. Enako velja za 

katerokoli zatirano skupino, na katero preložimo breme in dolžnosti, ki jim ne pripadajo. 

Nevidnost privilegijev osebam in skupinam, ki jih imajo (Tew, 2006; McIntosh, 1988; Pease, 

2010) vodi v enosmerno razumevanje odgovornosti za lastno življenjsko situacijo ter izkušnjo, 

ko o zatiranih skupinah govorijo in pišejo osebe iz relativno privilegirane in nereflektirane 

pozicije (Butler, 2001). Takšni primeri govora privedejo do razmišljanja o težavnem 

vključevanju Romskih otrok v šolski sistem kot o krivdi otroka in njegovih staršev v nasprotju 

s togostjo in izključujočo klimo izobraževalnih sistemov, ki delujejo v skladu s prevladujočim 

normativnim sistemom, ki je naravnan na način, da Romskim otrokom onemogoča uspešno 

vključevanje v šolska okolja: 

»/…/slab učni uspeh romskih učencev [je] povezan s pomanjkanjem motivacije otrok 

samih in s tem, da jih starši pri šolskem delu ne spodbujajo zaradi svojega življenjskega 

stila in negativnega odnosa do izobraževanja. (6_1)« (Munda in Peček, 2013, str. 137) 

Podobno škodo dela govor o mladih, ki se soočajo z največ tveganji, a so posledice teh tveganj 

percepirane kot individualne bitke in težave, ne kot strukturno pomanjkljiv podporni sistem, ki 
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jim onemogoča dostop do vseh priložnosti, ki so v spodnjem izseku opisane kot individualne 

okoliščine: 

»/…/ [avtorji] navajajo tri vidike socialne izključenosti: večkratna negotovost (soočajo 

se z več vzporednimi neugodnimi okoliščinami, kot so nezaposlenost, diskriminacija, 

nerešeno stanovanjsko vprašanje, pomanjkljiva izobrazba), kompleksnost tveganih 

življenjskih pogojev (npr. slabi stanovanjski pogoji), ki lahko privedejo do slabega 

zdravja, kar pa je posledično povezano s tem, da težje najdejo delo in lažje zapadejo v 

revščino, ter nezmožnost uresničevanja pravic, kot so pravica do šolanja, zaposlitve itd. 

(6_1_2)« (Radić Bursać in Jeđid Borić, 2013, str. 250) 

Zgolj manjši premik v miselni naravnanosti in posledično v govoru lahko ustvari zavedanje o 

strukturni vpetosti omenjenih okoliščin tveganja s katerimi se soočajo mladi (posebej v 

izvendružinski vzgoji) – premik od govora o tem, da mladi na omenjeni družbeni poziciji težje 

najdejo delo in lažje zapadejo v revščino, do govora o strukturnih pogojih, ki nekaterim mladim 

ne omogočijo dostopa do (socialnih, ekonomskih in drugih družbenih) virov, ki bi jim 

zagotovili možnost dobrega življenja. Enako razmišljanje lahko apliciramo na naslednji izsek 

o priseljenskih otrocih in slovenskem šolskem sistemu:  

»Pri vključevanju otrok priseljencev v slovenski vzgojnoizobraževalni sistem se je 

izkazalo, da ti otroci težje sledijo življenju in delu v šoli (6_1_2) oziroma se slabše 

vključujejo v širše socialno okolje (6_1), na kar vplivajo številni dejavniki.« (Krajnc, 

2015, str. 81) 

Poleg popolnoma individualiziranega razumevanja odgovornosti za osebne življenjske situacije 

in družbene pozicije lahko v skupini adaptivnih člankov zasledimo tudi nekoliko širše 

razumevanje oblikovanja življenjskega poteka posameznice_ka, ki pa se ne razpotegne dlje od 

mikro socialne ravni oziroma družine in ožjega socialnega okolja: 

»/…/večino vzrokov za nastanek motečega vedenja pripisujejo otroku ali neprimerni 

družinski vzgoji (1_1), ki ne vključuje ustrezno postavljenih meja.« (Simčič in Vec, 

2016, str. 207) 

Podobno kot vzroke za (moteče) vedenje je na nekaterih mestih razumljeno tudi oblikovanje 

vrednot, načel in stališč, ki ga omejujejo na družino in prijateljska razmerja: 
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»Za nikogar ne bi smelo biti presenečenje, da se večino svojih idej, vrednot, načel in 

prepričanj, ki jih uporabljamo kot odrasli, naučimo že v svoji družini, v zgodnjih fazah 

svojega razvoja. (6_1_1)« (Romih, 2015, str. 323) 

»Glede na to, da o stališčih govorimo kot o relativno trajni kognitivni oz. osebnostni 

strukturi, na oblikovanje in spreminjanje le-teh pomembno vplivajo dejavniki skupinske 

pripadnosti primarni in referenčni skupini, kot so družinska, socialna in prijateljska 

omrežja (6_1_2).« (Krajnc, 2015, str. 86) 

 Če pri tovrstnih razmislekih upoštevamo hegemona družbena razmerja moči ter njihovo 

legitimiranje skozi ideološke prakse, ki se kažejo v tradicijah, organizacijah in vrednotah 

prevladujočih družbenih institucij (Dreher, 2015), lahko vidimo, da tudi oblikovanje vrednot, 

načel in stališč težko pripišemo zgolj posameznici_ku ali njegovemu družinskemu in ožjemu 

socialnemu okolju. 

Poleg že omenjenih oblik spregledanja družbenih razmerij moči in neuspelem vključevanju 

strukturnih dejavnikov v razmisleke o različnih obravnavanih temah ter posledičnem 

individualiziranju odgovornosti za lastne življenjske okoliščine in družbene pozicije je v 

adaptivnih člankih mogoče zaslediti še en trend, povezan z družbenimi razmerji moči. Gre za 

deklarativno vključevanje družbenih in strukturnih vidikov, ki pa ostane zgolj v sferi teoretičnih 

izjav in se ne prevaja in aplicira na konkretno obravnavano temo.  

Omenjeno značilnost nekaterih analiziranih člankov lahko opazujemo skozi spodnje izseke, ki 

so citirani iz istega članka. Medtem ko je na deklarativni ravni jasno opredeljena ideološka 

narava izobraževalnega aparata ter vloga šole pri naturalizaciji družbenih neenakosti je v 

razmišljanju o obravnavani temi prisotna tendenca po individualiziranju odgovornosti in 

pozabljanje na strukturne dejavnike v katere so posameznice_ki vpete_i: 

»Po drugi strani pa ne smemo spregledati, da je ravno izobraževalni aparat tisti, ki s 

svojo logiko delovanja poskrbi za reproduciranje družbene slojevitosti (3_1) /…/« 

(Marin, 2015, str. 233) 

»Šola je kulturna in ekonomska institucija, hkrati pa je tudi del zapletene strukture, ki 

„legitimira socialne skupine in preko katerih se socialne in kulturne ideologije 

obnavljajo, oskrbujejo in neprestano gradijo“ (3_1) /…/« (Marin, 2015, str. 234) 

V navedenih izsekih lahko zasledimo izraze, kot so reproduciranje družbene slojevitosti in 

oznako strukturnih dejavnikov ter hegemonih razmerij moči v družbi kot 'zapleteno strukturo', 
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vendar reflektiranega razumevanja teh konceptov ne zasledimo v kasnejših razmislekih o 

šolanju in migrantski populaciji: 

 »/…/ „šola edina pomembnejša institucija, ki stoji med družino in trgom delovne sile“ 

/…/ (3_3)« (Marin, 2015, str. 234) 

»Družbeni položaj, ki ga zasedajo osebe, ki si lastijo manj virov moči oz. kapitala 

(3_5_1), jim odreka možnost, da bi življenjsko uspele, razen če sprejmejo pravila igre 

(3_5_2), ki jih sprejemajo in so jih sprejeli, opredelili ter jih vzdržujejo nosilci moči v 

posameznih družbenih poljih, v tem primeru na šolskem polju/…/« (Marin, 2015, str. 

234) 

Diskrepanca med obema sklopoma izsekov sicer ni velika; ne moremo trditi, da je opazen velik 

razkorak med teoretičnimi iztočnicami v prvem delu in razmisleki v drugem. Kljub temu pa 

lahko izpostavimo dele teksta, ki jih mogoče razumeti kot govor, ki individualizira. S 

poenostavljanjem družbene situacije migrantk_ov, ki jo le-te_i imajo jim naredimo medvedjo 

uslugo – posebej če tovrstni pogledi izhajajo iz avtoriziranega govora akademskega in/ali 

strokovnega prostora. Kot individualizacijo, ki izhaja iz poenostavljanja situacije migrantk_ov 

in njenega reševanja – če šolo kot proces in institucijo označimo kot edino pomembnejšo 

institucijo, ki stoji med družino in trgom delovne sile, mnogotere opresivne dinamike, ki 

vplivajo na življenjsko situacijo migrantk_ov, oklestimo zgolj na en sam vidik – šolanje. S tem 

dajemo občutek, da bodo ostale sistemske ovire preprosto odpadle, če bodo migrantke_i 

vključene_i v šolski sistem, čeprav bi lahko naštele še mnoge socialne institucije, ki stojijo med 

družino in trgom delovne sile – na primer rasna in etnična pripadnost. Poenostavljanje 

opresivnih dinamik in praks, ki vplivajo na življenje relativno deprivilegiranih skupin je lahko 

dvorezen meč, saj lahko hkrati s poudarjanjem enega vidika, ki lahko blagodejno vpliva na 

življenjski potek relativno deprivilegirane osebe zameglimo ali v pozabo odrinemo ostale, ki 

bodo na omenjeni življenjski potek vplivale, a neozaveščeno in nereflektirano s strani stroke in 

posameznic_kov. Takšno mišljenje poglablja naturalizacijo in nevidnost privilegijev ter 

neenakomerne porazdelitve družbene moči, kar nas vrne na individualizirano odgovornost 

posameznic_kov (v tem primeru migrantk_ov) za spopadanje s preostalimi, nevidnimi in 

neizzvanimi, opresivnimi praksami in razmerji moči. Podoben pomislek lahko izpostavimo pri 

drugem navedenem izseku. Ideja, da bodo migrantke_i življenjsko uspele, če bodo sprejele 

'pravila igre' ponovno daje občutek lahkotnosti razreševanja iz zatirane družbene pozicije (v 

tem primeru migrantk_ov). Ne le, da je odgovornost ponovno prestavljena na migrantke_e, od 
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katerih je odvisno, če bodo pripravljene_i sprejeti 'pravila igre', spregledano je dejstvo, da tudi 

v tem primeru ni zagotovila (prej nasprotno), da bodo s prejetjem omenjenih pravil te osebe 

življenjsko uspešne. Omenjena 'pravila igre' so sicer kritično reflektirana glede njihovega 

nastanka in reproduciranja, a ponovno lahko tu zaslutimo individualizacijo odgovornosti za 

lastno življenjsko uspešnost brez vpetosti le-te v širše sistemske silnice. Najprej lahko 'pravila 

igre' razumemo kot asimilacijske procese in prilagajanje družbenim normam okolja, v katerega 

se migrantke_i priselijo, za kar pa te osebe pogosto nimajo možnosti, virov in želje, hkrati pa 

jih večinska družbena dinamika v omenjeno hkrati sili in sabotira njihove poskuse. Prav tako 

pa moramo tudi kritično ovrednotiti dejstvo, da tudi sprejetje 'pravil igre' za migrantke_e ne 

pomeni nujno življenjske uspešnosti, saj se tudi kot navidezno asimiliran del našega sistema 

soočajo s številnimi diskriminacijami, ki jim moramo neposredno izzivati ob vsaki priložnosti 

z namenom, da jih pomagamo presegati. Spodbujanje konformnosti z obljubo življenjske 

uspešnosti, čeprav le ta tudi konformnim migrantkam_om ni zagotovljena lahko v določenih 

primerih razumemo kot še eno izmed opresivnih praks in ne emancipatorno dejanje, kot je 

morda v zgornjem izseku prikazano. Sprejetje 'pravil igre' sicer lahko blaži marginaliziran 

položaj migrantk_ov (ni pa to nujno), a je tovrstno naslavljanje družbenih neenakosti 

individualizirana in ne sistemska rešitev družbeno, sistemsko, ustvarjenih in reproduciranih 

družbenih pozicij in razmerij moči.  

Branje navedenih izsekov je možno iz različnih perspektiv, v tej nalogi pa njihova interpretacija 

izhaja iz poskusov osvetljevanja potencialnih prostorov za kar najbolj reflektirano razumevanje 

raznolikih družbenih situacij in procesov. Izseki so zato interpretirani na način, ki nanje 

neposredno aplicira kontekstualizirano in široko razumevanje sistemske vpetosti 

posameznic_kov in družbenih skupin ter mnogoterih opresivnih dinamik, ki nanje delujejo, z 

namenom izzivanja ustaljenih miselnih vzorcev.  

Na tej točki se lahko vrnemo na razmislek o prelaganju odgovornosti za odpravljanje 

sistemskega zatiranja neke družbene skupine na skupino samo – gre za mehanizme 

legitimiziranja obstoječih družbenih neenakosti in zatiralskih dinamik (Pease, 2010). Tovrstno 

razmišljanje torej praktično ne more izhajati iz reflektirane pozicije, ki v zakup vzame 

hegemona razmerja moči v družbi.  

Enak mehanizem lahko zasledimo v naslednjem primeru, ko lahko na začetku analiziranega 

članka beremo kritiko etnocentričnosti šol ter njihove prilagojenosti večinski družbi: 
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»Sunčica Macura problematizira večvrednost večinske družbe na primeru 

izobraževalnih institucij, ki se izraža v etnocentričnem značaju večinskih šol (19_3), ki 

sprejmejo vrednote in pripadnost večinski družbi kot osnovni pogoj za doseganje učnih 

uspehov (1_3_1). Po Claverii in Alonsu (2003, v Macura-Milovanović, 2010) so 

obstoječa šolska kultura, njene vrednote, šolski koledar in učni načrti prilagojeni 

potrebam pripadnikov večinske družbe.« (Krajnc, 2015, str. 80) 

Kljub navidez kritičnem razmisleku o šolskem sistemu in mehanizmih hegemonih ideologij, ki 

v njih delujejo tovrstna prepričanja ostanejo na zgolj deklarativni ravni, saj lahko v nadaljevanju 

analiziranega članka beremo,  

»/…/ ti otroci težje sledijo življenju in delu v šoli (6_1_2) oziroma se slabše vključujejo 

v širše socialno okolje (6_1)/…/« (Krajnc, 2015, str. 81) 

Tovrstni preobrat v govoru sledi mehanizmu, ki smo ga zgoraj opisale_i na primeru različnega 

analiziranega članka.  

Vsebino analiziranih člankov, uvrščenih v adaptivno skupino, lahko glede na ne/vključevanje 

in opredelitev do družbenih razmerij moči, strukturnih vpetosti posameznic_kov in skupin ter 

relativni de/privilegiranosti določenih posameznic_kov in skupin, lahko kategoriziramo v tri 

groba stičišča: (1) popolno odsotnost kritičnega vrednotenja, razumevanja in vključevanja 

hegemonih razmerij moči v družbi, (2) individualizacijo odgovornosti za družbene pozicije in 

življenjske okoliščine posameznic_kov ter skupin in (3) zgolj deklarativno vključevanje 

hegemonih razmerij moči v družbi, ki mu umanjka reflektirana preslikava teoretskih zapisov v 

razmislek na izbrano temo. Prav ta stičišča pa adaptivne članke tudi ključno razlikujejo od tistih, 

ki so bili uvrščeni v mobilizacijsko skupino. V slednjih lahko namreč zasledimo tako jasne 

opredelitve družbenih razmerij moči kot tudi njihovo kritično in reflektirano vpeljevanje v 

izbrane teme. 

V člankih, ki so bili vključeni v mobilizacijsko skupino je prisotna neposredna, nedvoumna ter 

jasno izražena kritična refleksija hegemonih razmerij moči v družbi. V kombinaciji z 

identificiranimi momenti umanjkanja omenjenega razumevanja in refleksivnega razmišljanja 

ter podanimi alternativnimi miselnimi obrati, ki smo jim sledili v interpretaciji adaptivnih 

člankov, lahko navedeni izseki iz mobilizacijskih člankov služijo kot primeri dobre prakse in 

referenčne točke za senzibilno in kritično vpeljevanje strukturnih dejavnikov, razmerij moči ter 

zatiralskih procesov v različne obravnavane teme in vsebine.  
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»Pri tem koncept „države v razvoju“ kritično reflektiramo in ga razumemo kot 

strategijo za (ponovno) ustvarjanje (vzpostavljanje) kolonialnega sveta in 

restrukturacije odnosov med „kolonijami“ in „metropolami“ (5_1); idejo „razvoja“ 

mislimo kot tehnokratski model, ki ustvarjene probleme „tretjega sveta“ oziroma „sveta 

v razvoju“ umesti v navidez nevtralno in jasno razmejeno polje znanosti, ne pa politike, 

ekonomije in kulture (7_1) /…/« (Perger in drugi, 2015, str. 25)  

V zgornjem izseku se jasno udejani kontekstualizacija govora, ki smo jo izpostavile že zgoraj 

skozi neposredno razkrivanje razmerij moči, ki se skrivajo za uporabljenim izrazom 'države v 

razvoju'. S takšnim mehanizmom se izraz, ki bi sicer (brez reflektiranega in kritičnega 

razlaganja) deloval v prid zatiralskim dinamikam in naturaliziranim razmerjem moči postavi v 

vlogo emancipatornega elementa ki služi kritičnemu umeščanju teme v strukturna delovanja. 

Podobne primere reflektiranega razmišljanja lahko zasledimo tudi v kontekstu razumevanja 

odgovornosti za življenjske situacije posameznic_kov ter družbenih skupin: 

»/…/saj se slednja napaja in poganja ravno preko kontinuiranega ustvarjanja množice 

individuumov z omejenim dostopom do neenakomerno distribuiranih resursov in 

priložnosti. (7_1)« (Perger in drugi, 2015, str. 35) 

»Glede na to, da je šola ideološki aparat države, drugače niti ne more biti, saj se splošna 

politika na državni ravni premalo posveča reševanju problema diskriminacijske prakse, 

na določenih mestih je celo sama diskriminacijsko usmerjena do priseljencev. (7_1_2)« 

(Mujkanović, 2013, str. 73) 

»Da bi diskriminacijo lahko presegli, bi morala država poskrbeti za boljši družbeni 

položaj manjšinskih skupin. (7_1_1)« (Mujkanović, 2013, str. 75) 

»Razumevanje manjšinskih skupnosti kot problem, piše Roter (2005), je konstrukt 

dominantne večine, ki se po navadi pojavi zaradi preusmeritve pozornosti od dejanskih 

vzrokov za družbene probleme (brezposelnost, revščina, regionalne razlike v 

razvitosti…) k priseljencem kot domnevnemu vzroku za nastale težave (7_1) /…/« 

(Mujkanović, 2013, str. 76) 

Vsi zgornji izseki prikazujejo načine in oblike kritično-reflektiranega razmišljanja o zatiranih 

in relativno deprivilegiranih skupinah ter njihovih članicah_ih. Z upoštevanjem strukturnih 

determinant družbenega položaja določene skupine osvetljujejo njeno pogojenost z družbenimi 

mehanizmi in drugimi specifikami življenjskih izkušenj, ki jih prinaša pripadnost določeni 
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družbeni skupini (Black in David, 2005). Tovrstni neposredni govori torej razkrinkajo 

'blefiranje' (Bierstedt, 1950) neenakih razmerij moči v družbi in omogočijo vsaj delno omiljenje 

njihovega delovanja skozi razbijanje njihove naturalizirane nevidnosti ter tako razbremenijo 

posameznice_ke in skupine individualizirane krivde. Na podoben način mobilizacijski članki 

razkrivajo 'blefiranje' družbene moči in privilegijev skozi govor o nasilju: 

»/…/nasilje, ki se med mladimi pogosto pojavlja na neprimerne načine, [je] potrebno 

razumeti v širšem kontekstu sveta (2_1) /…/« (Razpotnik in Dekleva, 2015, str. 217) 

»/…/naše pravilotvornost in regulative vtkane v institucije, v katerih kot skupnost 

živimo, [so] eden od virov nasilja (2_1), saj nikoli ne dosežejo pravičnosti. Ne omejujejo 

namreč vseh članov družbe v enaki meri, saj nekatere ščitijo, drugim (pogosteje tistim 

z manj družbene moči) pa zapirajo možnosti in podobno (2_2).« (Razpotnik in Dekleva, 

2015, str. 220) 

Nasilje, ki ga lahko v najpreprostejši obliki razumemo kot zelo individualizirano dejanje, 

omejeno na vedenje in osebne izbire akterke_je, ki so vanj vpletene_i, zgornji izseki postavljajo 

v širši okvir in priznavajo strukturno vpetost nasilja in dvigujejo tančico individualizirane 

odgovornosti zanj. Takšno naslavljanje nasilja lahko razumemo kot praktično prevajanje 

konceptov v življenjsko polje usmerjene socialne pedagogike, ki predvideva prizadevanje za 

celovit vpogled v življenje posameznic_kov (Razpotnik, 2014), kamor lahko uvrstimo tudi 

razumevanje širših družbenih in strukturnih okoliščin, ki vplivajo in sooblikujejo izkušnje in 

izbire posameznic_kov. Pripoznavanje obsežnih sistemskih in strukturnih dimenzij posameznih 

življenjskih okoliščin vodi v poglobljeno razumevanje življenjskega sveta posameznice_ka, ki 

ni omejeno zgolj na neposredno socialno okolje in osebne izbire. Lahko bi rekle_i, da gre za 

primer učinkovitega opazovalnega orodja socialno pedagoške_ga vodnice_ka skozi divjino 

(Müller, 2006), lahko ga ponazorimo z nočnim daljnogledom, ki omogoča videti tisto, kar bi 

sicer ostalo skrito v temi. Poleg uspešnega razkrivanja neočitnih dimenzij individualnih 

okoliščin in izkušenj je izjemnega pomena tudi kontekstualizacija, ki smo jo omenjale_i že 

zgoraj: 

»Ob trditvi, da so priseljenci in njihovi potomci pogosteje storilci kaznivih dejanj, pa 

je nujno še dodatno usmeriti pozornost na to, da je sestava priseljenske populacije 

specifična (Dekleva in Razpotnik, 2002). V tej skupini je namreč pogosto zastopanih 

več pripadnikov moškega spola z nižjim socialno-ekonomskim statusom ter v 
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starostnem obdobju, ko je tudi v širši populaciji več storilcev kaznivih in nasploh 

kriminalnih dejanj (2_4).« (Razpotnik in Dekleva, 2015, str. 220) 

Učinkovitost tovrstnega razstiranja zatemnjenega ozadja lahko postane še bolj razvidno, če ga 

ob bok postavimo razumevanju družine in njene vloge v posamezničinem_kovem življenju. 

Mobilizacijski članki družino razumejo predvsem kot socialno entiteto, ki je vpeta v družbene 

dinamike in je pogojena z različnimi družbeno-historičnimi ter ideološkimi silnicami: 

»Ob tem pa se je potrebno zavedati, da je družina vselej vpeta v širše okolje, in nasilje, 

ki se odvija znotraj nje, prav tako izvira iz širših kontekstov, ki jih v najbolj splošnem 

smislu opišejo izrazi neenakost, izkoriščanje in različne oblike gospostva (2_6).« 

(Razpotnik in Dekleva, 2015, str. 224) 

Na drugi strani pa adaptivni članki družino razumejo kot deterministično in izolirano okolje, ki 

enosmerno oblikuje posameznico_ka:  

»Za nikogar ne bi smelo biti presenečenje, da se večino svojih idej, vrednot, načel in 

prepričanj, ki jih uporabljamo kot odrasli, naučimo že v svoji družini, v zgodnjih fazah 

svojega razvoja. (6_1_1)« (Romih, 2015, str. 323) 

»/…/ učna uspešnost in aspiracije otrok po izobraževanju [so] močno odvisne od 

družine, v kateri otrok živi. (6_1_1)« (Munda in Peček, 2013, str. 135) 

Poleg že omenjenih emancipatornih efektov, ki jih ima tovrstno naslavljanje ideoloških in 

hegemonih družbenih procesov za zatirane skupine in posameznice_ke, moramo izpostaviti še 

preskok od »moči nad« k »moči za« ter »moči z« (Allen, 1998). Če lahko v člankih iz adaptivne 

skupine sledimo udejanjanju »moči nad«, tako simbolno, z nereflektiranim reproduciranjem 

naturaliziranih hegemonih razmerij moči v družbi kot tudi neposredno, s strani avtorice_ja, ki 

o zatiranih in marginaliziranih skupinah piše iz ne/zavedne pozicije moči, vidimo v člankih iz 

mobilizacijske skupine udejanjanje »moči za« in »moči z«. Poleg mobilizacijskega in 

emancipatornega učinka, ki ga ima tovrstni govor za marginalizirane in zatirane družbene 

skupine kot take, jim torej na neki simbolni ravni podeljuje »moč za«, je hkrati jasna in kritična 

pozicija predstavnic_kov stroke, bodisi socialne pedagogike ali katere druge, manifestacija 

»moči z«, ki predstavlja potencial skupnega, skupnostnega in solidarnostnega delovanja v smeri 

preseganja družbenih razmerij moči in de/privilegiranih pozicij družbenih skupin. Z navidez 

malenkostnim preobratom v mišljenju in govoru lahko torej stroka in njene predstavnice_ki 

spodbujajo opolnomočenje zatiranih družbenih skupin in posameznic_kov in hkrati ustvarjajo 
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razpoke v hegemonem sistemu moči, ki predstavljajo potencial za subverzijo (Allen, 1998). 

Pomemben emancipatorni vidik, ki ga na tem mestu velja izpostaviti, je tudi preseganje 

doksičnega razumevanja sveta oziroma naturalizacije poznanega sveta – sprejemanje 

obstoječega družbenega stanja kot nesprejemljivega in faktičnega namreč omejuje ali celo 

onemogoča reflektivno in kritično dojemanje simbolnih dimenzij družbene moči (Dreher, 

2015): 

»Zato velja posvečati pozornost ne zgolj agresivnim izbruhom, pač pa tudi 

samoumevnim vsakodnevnim praksam (2_7), ki prispevajo k istemu: delitvi na dobre 

in slabe ter izločanju nekaterih (npr. delitev v skupine pri športni vzgoji, testiranje in 

rangiranje na vsakem koraku in podobno).« (Razpotnik in Dekleva, 2015, str. 224)  

Bourdieu (2003, v Perger, 2016) akademski prostor označi za prostor boja za resnico, tako 

resnico univerzitetnega sveta kot za resnico socialnega sveta in v tem prostoru proizvedene 

resnice so med najmočnejšimi družbenimi razsodbami. S tem v mislih lahko apeliramo, da ima 

socialna pedagogika, ki si za svoje cilje med drugim postavlja tudi prepoznavanje obstoječih 

neravnotežij v razmerjih družbene moči in opozarjanje nanje (Razpotnik, 2006) pomembno 

vlogo pri produciranju pomembnih diskurzov, ki osvetljujejo družbena razmerja in vpetosti 

družbenih skupin in posameznic_kov s katerimi je v kontaktu v svojem praktičnem kontekstu. 

Doksično razumevanja sveta lahko socialna pedagogika izziva skozi teoretične govore in tudi 

skozi metode dela, ki jih izbira za delo s svojimi uporabnicami_ki: 

»Stroke, delujoče na področju vzgoje in izobraževanja, kot je tudi socialna 

pedagogika, morajo torej na tem področju pravočasno in asertivno tlakovati 

razumevanje kontekstualnosti, vzajemnosti ter odnosnosti kot ključnih vidikov 

razumevanja odnosov v skupnostih, kot je tudi šolska. (2_12)« (Razpotnik in Dekleva, 

2015, str. 229) 

»/…/[je] kot avtofotografija, ki odpravlja pomanjkljivosti dokumentarne fotografije in 

daje glas podrejenim oz. marginaliziranim, tako da z njo sami povedo, kako vidijo in 

doživljajo svoj vsakdan. (9_5)« (Rapuš Pavel in Bertoncelj, 2015, str. 125) 

Različne normativnosti lahko skozi edukacijske prakse, med katere lahko vsaj delno prištevamo 

tudi socialno pedagoške intervence, izzovemo, zmotimo in prisilimo, da postanejo vidne. Kot 

primer lahko tu navedemo queer-ovsko izzivanje heteronormativnosti, ki ga lahko v okviru 

edukacijskih praks zvedemo na preprosto prenehanje heteroseksualiziranega branja realnosti in 

življenjskih situacij, s katerimi se ukvarjamo tekom edukacijskega procesa (Sumara in Davis, 
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1999). Omenjen proces se lahko konstruira z ustvarjanjem heterotopičnih edukacijskih situacij, 

ki jih po Foucaultu (1973, v Sumara in Davis, 1999) lahko definiramo kot situacije, konstruirane 

iz med seboj nepovezanih elementov, kar omogoča njihovo soočenje. Takšne situacije 

spodbujajo jezikovne prakse k večji elastičnosti, ponuja priložnost za iskanje novih interpretacij 

in identifikacije novih možnosti (prav tam). Kot izhodiščno točko za takšno delovanje lahko 

vzamemo misel, da koncept 'razlike' ni zgolj nekaj kar se moramo šele naučiti, temveč nekaj, 

kar se želimo od-učiti (Bondestam, 2011). Na takšen način lahko lahko vzpostavljamo učne 

situacije, ki bodo zmotile in izzvale okvire, ki jih tradicionalno uporabljamo za osmišljanje 

sveta in sebe – pojavlja se torej možnost ustvarjanja situacij, kjer bo učenje vključevalo več, 

kot samo naslavljanje raznolikosti zgolj kot neke oblike drugosti, temveč nas bo sililo, da se 

'od-učimo' vsega, kar smo že vedele_i, da opustimo znanje, ki ga imamo za samoumevnega in 

ki je samo po sebi velikokrat pristransko in opresivno (prav tam), kot na primer na videz 

samoumevna prepričanja in 'znanja', ki so se vztrajno pojavljala tudi v vsebini adaptivnih 

člankov: 

»Če želimo preseči tradicionalne spolne vloge, se moramo najprej spremeniti sami, 

svoje mišljenje in posledično delovanje. Začeti pa moramo prav pri sebi, pri ženskah. 

Ženske se pogosto ne zavedajo, da k svoji podrejenosti prispevajo tudi same s 

sprejemanjem svoje vloge in prenosom spolnih vlog na svoje otroke. (4_2)« (Velišček, 

2015, str. 270) 

»/…/ izobraževanje in usposabljanje [sta] dva izmed dejavnikov, ki lahko ključno 

vplivajo na uspešnost integracije in na kakovost posameznikovega življenja. (3_2)« 

(Marin, 2015, str. 240) 

Zgornji izseki so primer govora in razmišljanja, ki jih lahko socialna pedagogika opusti skozi 

krepitev svojih kritičnih teoretičnih izhodišč in reflektiranega prenosa omenjenih konceptov v 

praktični kontekst. Ne gre za mehanizme, ki bi za svoje udejanjanje v okviru socialne 

pedagogike zahtevali bistvene premike v socialno pedagoški stroki, saj gre za principe 

razmišljanja in dela, ki so socialni pedagogiki že blizu, bi pa veljalo nameniti več pozornosti 

krepitvi teh elementov tudi z vključevanjem različnih kritično naravnanih pedagoških misli, ki 

razvijajo izzivalno držo do hegemonih normativnosti v družbi. Drznost za poseganje v območje 

simbolnih vesolij (Berger in Luckmann, 1988) in izzivanje doksičnega razumevanja sveta lahko 

socialni pedagogiki ponudi emancipatorni potencial, ki ga lahko brez večjih posegov vključuje 

v lastna teoretična izhodišča, ter postane ne le vodnik po divjini, temveč vodnik po galaksijah. 
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Čeprav so adaptivne  socialno pedagoške aktivnosti in intervence v življenjski svet 

posameznice_ka ali skupine lahko konstruktivne in pozitivno vplivajo na določen aspekt 

življenjske situacije, na katero so usmerjene, jim pa mestoma umanjka trenutek razbremenitve 

individualizirane odgovornosti za nastale situacije, s čimer izgubijo potencial za emancipacijo, 

kritično umestitev posamezne izkušnje v širše kolesje strukturnih razmerij in vseprisotnih 

hegemonih razmerij moči, ki sicer s svojo naturalizirano pozicijo delujejo nevidno, a strogo 

nadzorujejo priložnosti in izkušnje, ki obstajajo v življenjskem prostoru posameznice_ka ali 

skupine. Skozi kontekstualizacijo obravnavnih tem in družbenih fenomenov lahko dosegamo 

večjo stopnjo razvidnosti sicer naturaliziranih in prikritih družbenih razmerij moči ter na takšen 

način še dodatno pripomoremo h krepitvi moči uporabnic_kov in skupin (Razpotnik, 2006).  

Socialna pedagogika je kot stroka predana delu s posameznicami_ki iz družbenih margin in 

zatiranih skupin, njene osrednje konceptualne smernice pa v veliko primerih poudarjajo 

upoštevanju družbene vpetosti posameznic_kov. Kljub temu je bilo izmed 19 analiziranih 

člankov 13 od njih prepoznanih kot člankov z adaptivno vsebino, v kateri je bilo mogoče opaziti 

odsotnost sistemske kontekstualizacije ter okrepljeno individualizirano dojemanje 

posameznice_ka ter njenih_govih življenjskih okoliščin, temu ob boku pa posledično tudi 

individualizacijo odgovornosti in krivde za lastno življenjsko situacijo, kar se je v nekaterih 

člankih izrazilo skozi koncepte o navidezni demokratični možnosti izbire. V tem kontekstu se 

kažeta dva trenda – popolnoma individualizirano razumevanje odgovornosti in razpršitev 

odgovornosti na mikro socialno raven, torej na družino in ožje socialno okolje. Poleg tovrstnega 

razumevanja osebnih okoliščin se v adaptivnih člankih pojavlja tudi šibko ali neobstoječe 

reflektiranje družbenih razmerij moči skozi teorijo in/ali obravnavano temo, ki se navezuje na 

praktični kontekst. Na podlagi ne/naslavljanja hegemonih razmerij moči v družbi lahko 

adaptivne članke kategoriziramo v tri skupine: članke, kjer gre za (1) popolno odsotnost 

kritičnega vrednotenja, razumevanja in vključevanja hegemonih razmerij moči v družbi, (2) 

individualizacijo odgovornosti za družbene pozicije in življenjske okoliščine posameznic_kov 

ter skupin in (3) zgolj deklarativno vključevanje hegemonih razmerij moči v družbi, ki mu 

umanjka reflektirana preslikava teoretskih zapisov v razmislek na izbrano temo. Kot posledico 

individualizirajočega razumevanja in govora je mogoče v kontekstu odpravljanja družbenih 

neenakosti in zatiranja zaslediti tudi prelaganje odgovornosti na marginalizirane in zatirane 

skupine, od katerih se ne/posredno pričakuje da bodo proaktivno reševale lastno relativno 

deprivilegiranost in sistemsko zatiranje. V člankih, ki so bili vključeni v mobilizacijsko skupino 

je prisotna jasno razumljena in neposredna, nedvoumna ter jasno izražena kritična refleksija 
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hegemonih razmerij moči v družbi. Kot ključni element mobilizacijskih člankov je mogoče 

identificirati kontekstualizirano razumevanje in obravnavanje tako vsebin v teoretičnem kot 

tudi v praktičnem kontekstu. V vsebini je mogoče opaziti emancipatorne momente, ki obsegajo 

krepitev moči zatiranih skupin ter izzivanje doksičnega razumevanja sveta, ki ponujajo socialni 

pedagogiki priložnost za krepitev, tudi skozi interdisciplinarno povezovanje s sorodnimi 

pedagoškimi teorijami in praksami, ki v ospredje svojega delovanja postavljajo izzivanje in 

motenje samoumevnosti sveta, ki nas obdaja.  
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Pregled ugotovitev 

Obe skupini analiziranih člankov sta skozi analizo razkrile nekatere specifike in usmeritve, ki 

so se skozi vsebino ponavljale in izrisale nekatere ugotovitve ki lahko služijo nadaljnjim 

raziskovanjem in razmislekom tako socialnih pedagoginj_ov kot tudi vsem ostalim.  

V skupini adaptivnih člankov, kamor so bili uvrščeni članki, v katerih lahko opazimo odsotnost 

ali površnost naslavljanja družbenih razmerij moči ter zgolj deklarativno pojavljanje le-te, 

lahko izluščimo ključno ponavljajočo se vsebino in tendenco, ki predstavlja izhodiščno točko 

za nesenzibilno in enodimenzionalno razumevanje življenjskih okoliščin posameznic_kov in 

družbenih skupin. Gre za individualizacijo odgovornosti ter krivde za lastno življenjsko 

situacijo marginaliziranih in zatiranih posameznic_kov in družbenih skupin, ki ne le prelaga 

neznosno breme na osebe in skupine, ki ga niso same pridobile ali ki je upravičeno – temveč 

hkrati razbremeni ključno družbeno skupino relativno privilegiranih oseb, ki v svojih rokah 

držijo potrebno moč za spremembe, a je kot take ne prepoznavajo ali jo zanikajo. Kot posledico 

omenjenega izhodišča lahko v rezultatih opazimo koncepte lastne volje, ki predvidevajo, da je 

življenjska situacija posameznice_ka odvisna od njenih_govih izbir glede lastnega 

življenjskega poteka. Podobno kot koncept lastne volje se z enakim namenom pojavlja tudi 

koncept ne/delovanja, ki je ponovno predstavljen in razumljen kot osnova za življenjske poteke 

in okoliščine posameznic_kov.  

V nasprotju z adaptivnimi članki, pa lahko v skupini mobilizacijskih člankov opazujemo 

drugačne govore in usmeritve, ki nakazujejo na alternativne konceptualizacije obravnavanih 

tem na načine, ki svoje razlage in interpretacije utemeljujejo skozi poglobljeno razumevanje 

vpliva družbenih razmerij moči in njihovih manifestacij na posameznice_ke ter skupine in 

reflektirano in senzibilno naslavljanje relativno de/privilegiranih pozicij s katerimi so soočene. 

V vsebini mobilizacijskih člankov lahko spremljamo dosledno jasno in neposredno 

razumevanje družbenih pozicij oseb in skupin, ki pa je vedno kontekstualizirano in vpeto v 

sistemske procese.  

Rezultati opravljene raziskave niso bili pridobljeni na način, ki bi omogočal posploševanje, 

predvsem pa niso bili pridobljeni s tovrstnim namenom. Prav tako rezultati niso namenjeni 

pridigam, moraliziranju ali ustrahovanju. Kljub temu pa lahko služijo kot opozorilo, izhodišče 

in/ali vzpodbuda za krepitev kritičnega pogleda preko okvirjev v neznano.   
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Zaključek 
Družbena moč je večplastni družbeni fenomen, ki skozi svoj obstoj in lastno re/produkcijo 

omogoča neenako porazdelitev družbenih virov med posameznice_ke in skupine ter ohranjanje 

opresivnih družbenih procesov in praks. Relativna de/privilegiranost ne določa le različne 

izhodiščne pozicije posameznice_ka v njenem_govem življenjskem poteku, temveč vire in 

priložnosti do katerih bo imel_a dostop tekom njenega_gove življenjskega poteka. Omenjeno 

se ne vzpostavlja zgolj skozi mnogotere razlike v dostopu do virov, ki posameznicam_kom 

zagotavlja kvalitetno življenje, temveč tudi preko vzpostavljanja kulturnega imperializma in 

ideološkega monopola s strani dominantnih skupin (Case, Iuzzini, in Morgan, 2012), ki 

relativno deprivilegirane skupine socializira v njihovo družbeno pozicijo ter s tem doseže 

naturalizacijo družbenih razmerij, ki niso nič drugega kot zgolj družbena fantazma preživelih 

tradicionalističnih družbenih dinamik, ki so skozi zgodovino vedno znova krojile življenjske 

poteke in izkušnje družbenih akterk_jev. Privilegiji v sožitju z opresivnimi družbenimi 

dinamikami zagotavlja ponavljajoče se izkušnje sistemske nepravičnosti, ki posameznice_ke in 

skupine neupravičeno postavljajo više na družbeni hierarhični lestvice kot ostale. 

Prepoznavanje raznolikosti, edinstvenosti in legitimnosti življenjskih situacij, pozicioniranosti, 

in nenazadnje identitet, je v zgoraj opisanem družbenem vzdušju lahko težavno, posebej če smo 

same_i relativno privilegirane_i – v tem primeru smo skozi svoj življenjski potek najverjetneje 

obdane z naturaliziranimi družbenimi situacijami, privilegiji in opresivnimi praksami, ki 

zagotavljajo naš relativno privilegiran status. Izstop iz takšne vloge in prepoznavanje lastnih ter 

tujih družbenih lokacij s pozicije kritične_ga, senzibilne_ga in reflektirane_ga opazovalke_ca 

zahteva, da se od-učimo koncepta razlike ter začnemo izzivati okvirje, ki jih uporabljamo za 

osmišljanje same_ga sebe in sveta (Bondestam, 2011). V kolikor socialno pedagogiko 

razumemo kot stroko, ki se je pripravljena odpovedati fiksnim in enoznačnim delovanjem v 

prid svojim uporabnicam_kom ter se s tem podati na nomadsko, tvegano potovanje po 

mnogoterih marginah naše družbe ji lahko pripišemo tudi pogum za preseganje vzpostavljenih 

normativnih okvirov in praks, ki omejujejo naše delovanje in razmišljanje na ustaljeno, 

hegemono ter znano.  

Skozi analizo izbranih člankov sem v nalogi poskušala identificirati in morda nekoliko povečati 

razpoko v ustaljenih vzorcih in načinih razumevanja družbene realnosti v kontekstu socialne 

pedagogike, ki bo morda sčasoma prerasla sam okvir in zabrisala naturalizirane meje vsakdana 

ter (še) bolj neposredno izzivala doksično razumevanje sveta. Rezultati analize kažejo, da je 

omenjena razpoka še relativno majhna, a vendar prisotna in svetla. Kot stroka, ki stremi k 
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povečevanju dostopa do družbenih virov za marginalizirane, spregledane in zatirane osebe ter 

skupine, lahko socialna pedagogika skozi krepitev dimenzij izzivanja in preseganja hegemonih 

razmerij moči v družbi neposredno ali posredno razbremeni najbolj ranljive in odrinjene 

družbene skupine ter pomaga povečevati učinkovitost njihovega lastnega delovanja. Lahko 

ustvarja številne trenutke 'moči za' (Allen, 1998) skozi svoje praktične kontekste, kjer ima 

priložnost biti v stiku z zatiranimi posameznicami_ki in skupinami ter njihovimi 

vsakodnevnimi izzivi, hkrati pa lahko ustvarja pomembne priložnosti za 'moč z' (prav tam) 

skozi svoje akademske in strokovne prostore. Kot stroka, vpeta med posameznico_ka, 

institucijo ter širši družbeni sistem, mora iskati ravnotežje med zavedanjem in podiranjem 

institucionalnih ter sistemskih regulatornih mehanizmov, ki zaznamujejo njeno delovanje ter 

skozi motnje in izzive, usmerjene v to regulativnost, razširjati možnosti zaznavanja, 

interpretiranja in reprezentacije raznolikih življenjskih izkušenj. 
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Priloge 
 

Priloga a: del kodirne tabele 

 

Problematika trgovanja z ljudmi in možnosti za preventivno delo – 

projekt „preberi dvakrat!“ 

 

Pri tem koncept „države v razvoju“ kritično reflektiramo in ga razumemo 

kot strategijo za (ponovno) ustvarjanje (vzpostavljanje) kolonialnega sveta 

in restrukturacije odnosov med „kolonijami“ in „metropolami“ (5_1); idejo 

„razvoja“ mislimo kot tehnokratski model, ki ustvarjene probleme „tretjega 

sveta“ oziroma „sveta v razvoju“ umesti v navidez nevtralno in jasno 

razmejeno polje znanosti, ne pa politike, ekonomije in kulture (7_1) 

 

meje nacionalnih držav pa je treba razumeti kot produkt zgodovinskih 

procesov, boja za oblast, razmerij moči – meje so vedno že politične in kot 

take nastajajo skozi politična zamišljanja specifičnih družbeno-političnih 

skupin in posameznikov (7_1_1) 

 

Trgovanje z ljudmi je pomembno razumeti v širšem družbenem, 

ekonomskem in političnem kontekstu, torej z navezavo na strukturne 

dejavnike ob hkratnih vzporednicah s političnimi problemi in neenako 

distribucijo resursov (7_1_1) 

 

Trgovina z ljudmi se na teh družbenih oseh namreč pomembno razlikuje, 

saj strukturni pogoji (strukturno nasilje, neenakomerna distribucija 

resursov, marginalizacija ipd.), vezani na specifike družbene umeščenosti 

subjekta, oblikujejo stopnjo tveganja izpostavljenosti trgovanju z ljudmi: 

„Revščina skupaj s spolom, spolno orientacijo, etnično in rasno 

diskriminacijo predstavlja osnovno strukturno komponento trgovanja z 

ljudmi“ (7_1_1) 

 

Razširjen model boja proti trgovini z ljudmi tako vsebuje: • kampanje za 

ozaveščanje širše družbene sfere11, • aktivnosti za identificiranje in 

opolnomočenje tistih družbenih skupin, ki so zaradi specifičnih osebnih 

okoliščin bolj ranljive za pojave trgovanja z ljudmi, • ukrepe za 

preprečevanje sistemske diskriminacije socialnih skupin, • aktivnosti za 

podporo in sodelovanje z migranti in migrantkami, • raziskovanje pojava 

trgovanja z ljudmi, ustrezno razvojno politiko za odpravljanje socialnih 

neenakosti (7_1_1) /…/ 

 

Goodey (2003) obenem opozarja, da je v prevencijske namene nujno treba 

pokriti širše socialne neenakosti, ki producirajo individualno ranljivost. V 

tem kontekstu omenja predvsem feminizacijo revščine oziroma „uspoljeno“ 

ekonomsko neenakost (7_1) /…/ 

 

7_1 refleksija 

družbenih 

razmerij 

moči 

7_1_1 

upoštevanje 

strukturnih 

dejavnikov 



 

/…/saj se slednja napaja in poganja ravno preko kontinuiranega ustvarjanja 

množice individuumov z omejenim dostopom do neenakomerno 

distribuiranih resursov in priložnosti. (7_1) 

 

PRIPOROČILA ZA SISTEMSKO DELOVANJE NA PODROČJU 

REPUBLIKE SLOVENIJE (7_1_1) 

 

Nasilje odraslih nad otroki v vrtcu 

 

Nasilje je problem, ki je splošno sprejet kot kršenje človekovih pravic: 

pravice do življenja, do varnosti, do dostojanstva in do zaščite pred fizično 

in psihično škodo Nanaša se na skupino vedenj, katerih cilj je nadzor nad 

drugimi osebami z uporabo sile, zastraševanja in manipuliranja. Nasilje 

vedno predstavlja zlorabo moči v odnosih, ki ne temeljijo na enakosti 

(8_1). 

 

Gre za vrsto nasilja, ki ga institucija preko lastnih mehanizmov delovanja 

izvaja prikrito (nevidno) ali odkrito. Pri tem izvajajo različne oblike 

psihičnega, ekonomskega, verbalnega, spolnega in fizičnega nasilja, 

prisiljujejo, jemljejo svobodo odločanja, marginalizirajo, diskriminirajo, 

dopuščajo nestrpnost in avtoritarno odločanje, rasizem, šovinizem, 

seksizem in zlorabo moči. (8_2)  

 

Cilj fizičnega in drugih oblik nasilja je pridobiti, povečati ali dokazati svojo 

moč nad žrtvijo (8_1) /…/ 

 

„Nasilje (v družini) je najpogosteje definirano kot način nadzorovanja, ki 

ga izvaja ena oseba nad drugo in ki se manifestira na različne načine, 

vključujoč fizično in spolno nasilje, grožnje, emocionalne zlorabe in 

ekonomsko zatiranje (8_1) /…/ 

 

Vsaj del nasilnih ravnanj bi lahko preprečili, če bi kot družba o nasilju 

dajali drugačna sporočila in če bi bili učinkovitejši v svojih prizadevanjih 

za ničelno toleranco do nasilja nad otroki. To se odraža v posameznikovem 

in družbenem vrednotnem sistemu in ravnanjih, kajti še vedno obstaja 

prikrita toleranca do nasilja, kljub temu da ustrezna zakonodaja in protokoli 

ravnanja v primeru detekcije nasilja že obstajajo. (6_1) 

 

Zaključimo lahko, da je po našem globokem prepričanju – kljub temu da se 

nasilje nad otroki v vrtcu izvaja – to stvar nasilnega posameznika (6_1_2), 

ki ga je potrebno detektirati, in ne sistema, kajti le-ta je dovolj širok in 

fleksibilen, da nikakor ne moremo reči, da sistem strokovne delavce sili v 

neustrezna ravnanja ali jih na to napeljuje(6_1). 

8_1 moč v 

odnosih 

8_2 oblike 

nasilja 

 

 


