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Povzetek 
 
Kot socialni pedagogi in pedagoginje se pri svojem delu nenehno srečujemo z mladimi. Ti se 
v sodobni družbi, srečujejo z negotovostjo, dvomi in posledično tudi stiskami, ki segajo v vse 
dimenzije njihovega življenja. Pri svojem delu sem temeljila na Beckovem pojmovanju 
današnje družbe, pri razumevanju položaja mladih pa izhajala iz koncepta življenjske 

usmerjenosti, socialnega pedagoga Hansa Thierscha. Namen raziskovalnega dela je preveriti, 
kako s pomočjo kreativnih medijev prispevati k opolnomočenju mladih, krepitvi njihovih 

kompetenc in socialnega kapitala in hkrati spoznati stiske, ki jih v obdobju mladosti, v 
povezavi z družbo tveganja pestijo. V procesu sem uporabljala predvsem elemente in tehnike 
improvizacijskega gledališča in Boalovega gledališča zatiranih. Oblikovala sem skupino 
mladih, v katero sem bila tudi sama aktivno vključena in preko opazovanja z udeležbo 

soustvarjala dogajanje, ki me je vodilo v spoznanja o zastavljenih ciljih. 
 
Ključne besede 
 
Mladi, družba tveganja, gledališče zatiranih, socialni kapital, kreativni mediji, 
improvizacijsko gledališče, socialna izključenost  
 
 



 
 

Abstract 
 
Working as social pedagogues, we constantly meet young people. In a modern society, the 
youth face insecurity, doubts, and consequently, also distress that affects all aspects of their 
lives. The present paper is based upon Beck’s conceptualisation of the modern society. To 

understand the position of the young within the society I part from the concept of “life 

orientation”, developed by the social pedagogue Hans Thiersch. The present thesis has two 

purposes. One of them is to check how creative media aids at contributing to the youth 
empowerment, and strengthening of their competences, and social capital. Another one is to 
recognise the media’s impact on the distress felt by the young within a risk society. In my 

study, I have predominantly used the elements, and techniques of improvisational theatre, and 
Boal’s Theatre of the Oppressed. I have formed a group of young individuals, including 

myself. Due to my own active participation within the group, I have been able to observe the 
happenings that led me towards the findings of my research.  
 
Key words 
 
Youth, risk society, Theatre of the Oppressed, social capital, creative media, improvisational 
theatre, social exclusion  
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I Uvod 
 
Ko pobrskam po svojem spominu, in ko se znotraj njega želim spomniti stvari, ki jih rada 

počnem že od nekdaj, se v neskončnem prostoru zariše oder. Velik, črn, na določenih delih 

obrabljen, z razpokami v lesu. Prešine me, kako velik je ta oder življenja! Tako neskončen in 

v določenih trenutkih povsem prazen. A takoj, ko nanj postavim živo bitje, se osvetli, vsaka 

razpoka dobi svoj pomen, svojo zgodbo, včasih tudi svoje ime. Tako se tale prostor počasi 

polni. Podobe, ki nastajajo, so odraz mojih korakov, namer, želja, hrepenenj, dogodkov in 
nedogodkov. Počasi nastaja gledališče, takšno, v katerem sem lahko umetnica, lahko sem 

igralka, gled-igralka, celo gled-aktivistka. V tem svetu, kjer je gledališče povsod okrog nas. 
     
Gledališče je del mojega življenja že od zmeraj. Predstavlja mi pomembno točko v percepciji 

sveta in me vedno znova usmerja na pot raziskovanja; same sebe, sveta, ki me obdaja in 
tistega, ki se zdi tako daleč vstran. Srečanje z metodo gledališča zatiranih je to točko povsem 

spremenilo. Omenjeno gledališče za družbene spremembe, sem dojela kot način življenja, v 

katerem lahko vsi sodelujemo pri oblikovanju svoje, kot tudi družbene realnosti. Vsi smo 
enakovredni kreatorji naše skupne realnosti, ki pa je iz gledišča posameznice ali posameznika 
velikokrat zamegljeno z razmerji moči, ki se zdijo sama po sebi dana in samoumevna, čeprav 

to niso. Z aktiviranjem samih sebe in aktivno udeležbo v dogajanju lahko to počasi, a prav 
gotovo, spremenimo. Sama sem se veliko spraševala o svoji participaciji znotraj tega 

začaranega sveta, o identiteti, vlogah, ki jih v družbi sprejemam in o tistih, ki so mi družbeno 

že pripisane. Izbrane tehnike gledališča zatiranih pomagajo iskati odgovore na takšna in 

drugačna vprašanja, aktivirajo posameznico ali posameznika in vsakemu izmed nas pomagajo 
pri iskanju svojega glasu. Vse tehnike gledališča zatiranih so se razvile kot odgovor na 

situacije polne represije, zatiranja, cenzure, v 60. letih prejšnjega stoletja. Sporočila so bila 

jasna kritika družbi in dogajanju znotraj nje. A do danes se ni veliko spremenilo. Vsakdo 
izmed nas je že bil in verjamem, da v kakšni situaciji še zmeraj je, zatiran. Bodisi ta zatiranost 

izvira iz nerazrešenih konfliktov znotraj nas samih, ali pa so v veliki meri povezani z razmerji 

moči v družbi, družbenimi identitetami in vlogami, ki jih ne nosimo zgolj v odnosu do samih 
sebe, pač pa tudi v odnosu do drugih. A zatiranost zmeraj kliče tudi po zatiralcu ali zatiralki. 
Tudi to vlogo prevzemamo v življenju vsi, namerno ali ne. V današnji družbi, ki je polna 

tveganj in negotovosti, ko smo vsakodnevno bombandirani z informacijami, zahtevami, ki jih 
narekuje nek določen, morda ustaljen način življenja, se prav hitro in nevedoč znajdemo v 

obeh vlogah. A kjer je zatiranost, mora vzkliti tudi želja po preseganju le te. Gledališče 

zatiranih daje prav ta orodja, načine, kako to željo aktivirati, udejanjiti. Mladi v današnji 

družbi postajajo vse bolj socialno ranljiva skupina. Premiki, ki se dogajajo zanje, pa tudi za 
vse ostale, predstavljajo naraščajočo socialno in kulturno negotovost, negotovost glede 
njihove prihodnosti in s tem povezane strahove, stiske, pod vprašaj pa postavljajo tudi 
vrednotna in moralna prepričanja, ki so morda od vsega začetka njihovih in naših poti 

predstavljala temelj, na katerem gradimo svoja življenja. A v tej magistrski nalogi ne bom 
govorila o družbi kot celoti. Ne nameravam posploševati življenjskih potekov določenih 

družbenih skupin, želim pa predstaviti, povzeti, pogled nekaj mladih ustvarjalk in 

ustvarjalcev, ki se na določenih točkah svojega življenja in integriranja v družbo, soočajo z 

vprašanji, ki so zanje tukaj in zdaj ključnega pomena. Želim prikazati, kako jim lahko 
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kreativni medij, kot je gledališče zatiranih, pri tem pomagajo. Kako jih lahko opolnomočijo in 
jih pripeljejo na pot raziskovanja svojih položajev, svoje moči in potencialov, ki se skrivajo v 

njih. Da naredijo korak naprej, razmislijo o svoji konstrukciji realnosti, aktivirajo svoje 
delovanje, spregovorijo in nenazadnje prično z osvobajanjem okov, ki jih omejujejo.          
 
Gledališče zatiranih hitro postane način življenja. Takšen, ki ga preprosto moraš deliti z 

drugimi.   
 
V magistrski nalogi me je zanimalo, kako mladi posamezniki in posameznice dojemajo 
družbo tveganja, kako dojemajo svoj položaj znotraj nje in kako se negotovost odraža v 

njihovih življenjih. Želela sem raziskati, kako jim lahko kreativni mediji pri raziskovanju 
svojega položaja pomagajo in kakšen pomen jim z vidika obravnavanih tem pripisujejo. Ob 

tem sem pozornost namenila tudi doživljanju skupine tekom procesa in sebi, vlogi bodoče 

socialne pedagoginje, pri delu z mladimi. Tako se je oblikovala skupina, ki je skupaj preživela 

14 kreativnih popoldnevov, si med seboj delila, raziskovala, iskala nove poti, ustvarjala in 
delila z drugimi, svoje, življenjske zgodbe.      
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II TEORETIČNI DEL 
 
1 Od moderne, do visoke moderne, družbe tveganja 
 
»Tukaj in sedaj obstaja vojna med nami, 
vojna med revnimi in bogatimi, 
vojna med moškim in žensko. 
Obstaja vojna med tistimi, ki pravijo, da vojna je in ostaja 
in tistimi, ki so prepričani, da je ni (Leonard Cohen).« 
 
Dandanes živimo v kompleksnem družbenem okolju, znotraj katerega potekajo številni 

družbeni procesi, ki spreminjajo strukturo družbe, njene poteke, in so jo, skozi zgodovino, 
postopno modernizirali. Pojem moderne oziroma modernizacije je po memnju avtorice 
Mirjane Ule (2002) povezan s sklopom različnih zgodovinskih procesov in sicer 

oblikovanjem ekonomskega kapitala, izkoriščanjem najrazličnejših resursov za pridobivanje 
le tega, s širjenjem političnih pravic ljudi, z razvojem produkcijskih sil in povečevanjem 

produktivnosti dela, z uveljavljanjem nacionalne države, z urbanizacijo uveljavljene formalne 

šolske izobrazbe ter s sekularizacijo vrednot in družbenih norm. 
Ti procesi so se med seboj kopičili ter se medsebojno krepili (prav tam).  
 
V obdobju moderne je imela znanost prav posebno mesto. Bila je nekakšen vir za boljši, 

varnejši, osvobojen svet, ki pa v sodobni družbi izgublja svoje mesto in vlogo (Beck, 2009). 

Racionalnost, opazovanje, razvoj in napredek so bili vodilo njenega obstoja, ki so po besedah 
avtorice Mirjane Ule (2002) ustvarile podobo stroja. Ta je proizvajal velikanske dohodke, 
delovna mesta in omogočil prihod najrazličnejših produktov. Po memnju raznih teoretikov, 

med drugim Webra in Durkheima, je moderna posttradicionalni družbeni red, ki je porušil 

različne vrste tradicij (prav tam).     
Poleg rušenja tradicionalnih okvirjev je za moderno značilen obstoj birokratskih ustanov, ki 
omogočajo refleksivni nadzor nad socialnimi odnosi, v nedoločenih časovnih in prostorskih 
razdaljah. Po besedah Mirjane Ule (2002), je moderna vpeljala formalne metode merjenja 
časa in prostora. Pojavi se strogo nadzorovanje delovnega časa in ločeni prostori za različne 
življenjske dejavnosti. To je čas razstavljanja socialnih institucij in s tem čas izločanja 

socialnih odnosov iz lokalnih kontekstov in njihovo ponovno artikulacijo v nedoločenem 

prostoru in času. Vse to poteka s pomočjo abstraktnih sistemov, kot sta denarni sistem in 

moderna znanost. Za obdobje moderne je značilno tudi povečanje življenjskih možnosti in 

priložnosti ter posledično izguba globokih in trajnih družbenih vezi. Ta proces, ki je v 20. 
stoletju veljal za svetovni pojav, je z novim stoletjem pridobil novo obliko, ki zajema različna 

poimenovanja, od pozne, visoke, razvite moderne, do refleksivne moderne ali postmoderne 
(prav tam).  
Nove oblike moderne, ki smo jim priča v 21. stoletju, nadgrajujejo dosežke moderne, jih na 
novo problematizirajo in iščejo primerne alternative (Ule, 2002). Razvita moderna, je 
nastopila z namenom, odpraviti omejitve po rojstvu in človeku odpreti mesto v družbenem 

sistemu, do katerega bi posamezniki in posameznice prišli na podlagi svojih lastnih odločitev 
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in dosežkov. S tem je nastala nova »askriptivna« usoda ogroženosti, iz katere po mnenju 
Becka tudi ob vseh dosežkih ni rešitve (Beck, 2009). Avtor pravi, da je le ta podobna 
stanovski usodi srednjega veka, le, da v razliko od nje ne pozna več predznaka stiske, temveč 

predznak strahu. Zdi se, da je produkt znanosti, napredek, v zatonu. K novim znanstvenim 
spoznanjem dodaja nova tveganja in težave, ki so se razmrežila v vse kotičke naših življenj. 
Kot pravi Beck (2009), je v razvitejši moderni, družbena proizvodnja bogastva sistematično 

povezana z družbeno proizvodnjo tveganj. Skladno s tem so tudi porazdelitveni problemi in 
konflikti družbe prekrivajo s problemi in konflikti, ki izhajajo iz proizvodnje in porazdelitve 
znanstveno-tehnično proizvedenih tveganj.  
 
Družba tveganja se ukvarja s problemom, kako je mogoče tveganja in nevarnosti, ki se 
proizvajajo skupaj s procesom modernizacije, preprečiti, jih narediti nenevarna, jih prikriti, 
omejiti ter razpršiti tako, da ne prekoračijo ekoloških, medicinskih, psiholoških, socialnih 

meja »dopustnega« (Beck, 2009, str. 24). Pri tem ne gre več za izkoriščanje narave, z 

namenom osvoboditi človeka iz tradicionalnih prisil, temveč za probleme, ki so posledica 
tehnično-ekonomskega razvoja družbe, oziroma njene modernizacije. Skupaj s tveganji 
narašča obljuba varnosti, ki jo je potrebno pred javnostjo vedno znova potrjevati z različnimi, 

dejanskimi ali pa tudi ne, posegi v tehnično-ekonomski razvoj. Modernizacijski proces se 
odvija pod pretvezo, da se s pomočjo znanstveno-tehnološkega napredka odpirajo vrata do 

novih virov družbenega bogastva, ki obljubljajo osvoboditev od družbene neenakosti in 

odvisnosti (Beck, 2009).  
Proces modernizacije je razkrojil temelje nekdanje industrijske družbe v smeri procesa 

individualizacije. Skladno s tem se spreminjajo tudi ustaljeni statusni prehodi, ki so v času 
moderne veljali za stabilne in jasne v udeležbi posameznic in posameznikov, v določenih 

institucijah. Tako proces individualizacije ne pomeni le centralizacije državne oblasti in 

kopičenja kapitala, množične potrošnje, vse večje mobilnosti, delitve dela, pač pa vodi tudi do 
trojne individualizacije, ki jo Beck (2009) opiše skozi tri procese oziroma dimenzije.  
Omenja: 
 

1. dimenzijo osvoboditve, kjer gre za osvoboditev od v naprej danih družbenih form, v 
smislu gospostva in preskrbe, 

2.  sledi dimenzija odčaranja, za katero je značila izguba tradicionalne varnosti, ki je 
vezana na vrednote, norme in 

3.  dimenzijo nadzorovanja oziroma ponovno vključevanje v družbo, ki v postmoderni 

družbi poteka nekoliko drugače in sicer v skladu z osebnimi interesi, hotenji in 
življenjskimi stili posameznic in posameznikov (prav tam). 

 
V kolikor bi se proces ustavil na drugi stopnji, bi to pomenilo popolno osvoboditev 
posameznikov in posameznic. Ti bi se po besedah avtorice Špele Razpotnik (2000, str. 134) 
znašli v »nekem praznem prostoru, kjer bi jih vse manj stvari omejevalo in bi jim bile vse poti 
odprte.« Vendar pa bi takšna svoboda pomenila kaos, zato različne družbene institucije 

poskrbijo za ohranjanje družbe ter tako kaosu vsilijo svojo približno obliko. Tako hkrati z 

individualizacijo poteka tudi standardizacija. Preko trga dela, izobraževanja, zakonske 
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regulacije, socialnega varstva, itd., na katere vpliva, postaja človek vse bolj odvisen, s čimer 

se pojavijo tudi nove oblike nadzora (Razpotnik, 2000). 
Ti elementi so že sami po sebi zbiralnik konfliktov, ki se nalagajo drug na drugega in za 
katere smo odgovorni sami.  
 
Beck (2000, v Ule, 2002) navaja temeljne razlike med prvo in drugo moderno: 
 

1. prva moderna je kot družba nacionalnih držav, vezana na konstitutivno-teritorialni 
princip,  

2. zanjo je značilna programska individualizacija, ki temelji na slojni pripadnosti, 
3. družbe prve moderne so kapitalistične družbe, s polno zaposlenostjo, kar pomeni 

pridobitev statusa, socialne varnosti, možnost trošenja in porabe, 
4. zanjo je značilen specifičen odnos do narave, ki temelji na izkoriščanju vseh njenih 

virov, 
5. temelji na ideji napredka, kot neskončne osvoboditve sveta in obvladovanja zunanje in 

notranje narave. 
 
Skozi drugo moderno se po njegovem mnenju kažejo zaželeni in nezaželeni učinki delovanja 
v prvi moderni in sicer: 
 

1. politična, ekonomska in kulturna globalizacija se na skrivaj pojavljajo v ekonomski 

samodefiniciji prve moderne, kot tudi v samorazumevanju družb kot nacionalnih 

držav, 
2. individualizacija načenja statusno določene kolektivne življenjske vzorce, 
3. vzporedno z individualizacijo se ukinja spolna determiniranost (odnosi med spoloma, 

družinske vloge, spolna delitev dela, seksistično razumevanje zakona, družine, 

spolnosti itd.), 
4. pojavlja se fleksibilna, nepolna zaposlenost, ki opozarja na krizo polno zaposlene 

družbe, kjer se z udeležbo v produkciji pridobiva sredstva za življenje, 
5. ekološka kriza postavlja koncept narave v prvi moderni pod vprašaj (prav tam). 

 
Giddens (1992) visoko moderno zaznamuje podobno kot Beck, z značilno negotovostjo in 
številnimi izbirami, ki proizvajajo nova tveganja pa tudi zaupanja. Sama negotovost in 
tevagnje temeljita na delovanju posameznic in posameznikov, se kažeta kot posledica le tega, 

ali pa se pojavita onstran njihovih hotenj. Giddens pravi, da takšna tveganja izvirajo predvsem 

iz socialnih sistemov moderne, katerih razsežnost je vse bolj globalna. Z izgubo tradicije so 

posameznice in posamezniki primorani izbrati svoj življenjski stil, ki se oddaljuje od 
tradicionalnih, hkrati pa ponuja široko paleto opcij. Negotovost je pri tem stranski učinek 

ohlapno določenih pravil življenja. Okvirji, ki so nekoč veljali za tradicionale, izgubljajo 

svojo pomembnost, kar negotovost postavlja za center družabnega delovanja (Giddens, 1991). 
Problem nastopi, ko so izbire na voljo le »zmagovalkam_cem«, mnogi pa so iz te možnosti 

izključeni. Potisnjeni so v začaran krog odločitev, pri katerih so na najrazličnejše načine 

omejeni.    
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Tako Giddens kot Beck sta pri svojih opredelitvah mnenja, da visoka, refleksivna moderna 
odpravlja določene pomankljivosti prve moderne ter, da nam nova doba ponuja novo 
refleksivnost življenja samega. 
 
Nekoliko drugačnega pojmovanja nove moderne se je lotil Bauman (2002). Poimenoval jo je 
obdobje tekoče moderne, ki eksistira na podlagi svoje predhodnice, prve, trde moderne in je 
osnova za njen razvoj. Značilnosti tekoče moderne Bauman pojasni na podlagi petih 
konceptov. Začenja s konceptom emancipacije. Pojavila se je potreba po osvoboditvi iz okov, 
ki na različne načine omejujejo in onemogočajo gibanje, za katerega pa v obdobju moderne ni 
bilo tako imenovane »množične podlage«. Bauman poudarja, da je trdna moderna sama v sebi 
nosila težnjo k totalitarizmu. Takšna moderna je bila sovražnik naključij, raznoličnosti in 

nenazadnje same svobode posameznic in posameznikov. Izključevala je vso spontanost in 

individualno pobudo. Nenazadnje se je pojavila kritična teorija, ki je želela nevtralizirati, 

odpraviti totalitaristično težnjo in obraniti človekovo avtonomnost, svobodo izbiranja ter 

pravice, da smo in ostajamo drugačni. Spremembe, ki so sledile so povzročile premik etičnega 

diskurza iz okvirja »pravične družbe« v okvir »človekovih pravic«. Posameznice in 

posamezniki so sedaj imeli pravico, ostajati drugačni in izbrati sebi ustrezen življenjski slog 
(Bauman, 2002). Tudi Bauman poudari proces individualizacije kot svoj drugi koncept tekoče 

moderne. Pravi, da je to proces preobrazbe identitete iz »danosti« v »nalogo« akterjev in 
akterk, pri čemer so oni sami odgovorni za izvajanje te naloge in poseledice njihovega 
delovanja. Če je svobodna izbira pozitivna stran individualizacije, je njena negativna po 
mnenju Baumana, razkrajanje državljanstva. Individuum je po njegovem mnenju največji 

sovražnik državljana, saj prihaja do procesa izrivanja, »zasebno kolonizira javno«  (Bauman, 
2002).  
Kolektivizem izginja, zasebne zgodbe pa preplavljajo javno sfero, s čimer postajajo vse 

pomembenjši del družbenega dogajanja.  
Tretji koncept je koncept prostora in časa. Napredek je povzročil vse večji nadzor nad 

prostorom, s čimer se je pojavilo tudi nadzorovanje in upravljanje s časom. »Za  težko  

moderno  je  značilna  instrumentalna  racionalnost,  po  kateri  je potrebno s časom preudarno 
ravnati.« (Bauman, 2002, str. 151) 
 
V tekoči moderni se je začel spreminjati tudi kapital in četrti koncept, ki ga izpostavlja 
Bauman, delo. Kapital je vse bolj prilagodljiv, potuje hitro in lahkotno, kar je tudi glavni vir 
negotovosti, delo pa je vse bolj zaznamovano z napredkom, katerega posledici sta negotovost 
in zahtevana fleksibilnost, ki zadeva predvsem delavke in delavce.  
Bauman zaokroži opisovanje tekoče moderne s konceptom skupnosti. Ta mu predstavlja 

nekakšno rešitev iz zagate nastale moderne. S pomočjo skupnosti lahko po njegovem mnenju 
zapolnimo nastalo praznino in vsaki posameznici ali posamezniku pomagamo pri oblikovanju 
identitete in življenjskega poteka nasploh (Bauman, 2002).  
Družba tveganja terja od ljudi popolno fleksibilnost in kreativnost. V naprej definirane osebne 
in socialne identitete, trajni življenjski stili, stalnost posameznikovega ali posamezničinega 
kraja, stanu, spola, izvora, zanjo niso sprejemljive (Ule, 2000a). V času moderno so bile te 

pripadnosti med seboj skladne. V današnji družbi se dogaja fragmentacija in segmentacija 

identitet (Mikič, Rutar, Razpotnik, Dekleva Lapanje in Dekleva, 2009). 
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Med temi pripadnostmi ni bilo neskladij. Bauman pravi, da je bila identiteta, ki so jo 
posameznice in posamezniki postopoma oblikovali, v obdobju moderne razumljena kot 
nekakšna naloga, ki so jo morali izpolniti.  Pri tem se je pojavil problem, kako identiteto 
izgraditi in jo ohraniti čim bolj stabilno, med tem, ko se morajo le ti v postmoderni družbi 

izogniti temu, da so njihove identitete trdno zasidrane. Pustiti si morajo odprte možnosti 

(Bauman, 2003). Sleherna oseba je takorekoč prisiljena k individualnemu, osebnemu stilu 
življenja, učenja, dela, itd., hkrati pa se je primorana konstantno potrjevati kot izvirna, 
kreativna, fleksibilna oseba. V kolikor smo pri tem neuspešni, slej kot prej izgubimo 
konkurenčen boj za kreativna delovna mesta, za doseganje višjega standarda in pristanemo v 
množici, ki živi od slabo plačanega, neperspektivnega dela, ali pa se znajdemo v začaranem 

krogu brezposelnosti (Ule, 2000a).  
 
Tako Beck kot tudi Bauman in Giddens so mnenja, da je pozna moderna nadaljevanje 
moderne v njeni drugačni, razširjeni, morda nadgrajeni obliki. Druga moderna s svojo vsebino 
ne pomeni slovesa od velikih zgodb, temveč njeno nadaljevanje v novi obliki modernizacije. 
Gradi se tako imenovana družba tveganja, ki prinaša nove izzive, s tem pa tudi nova tveganja 

in nevarnosti.     
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1.1 Pojem tveganja 
 
Tveganje kot takšno ni nov pojav. Pravzaprav sega že globoko v začetke civilizacije. Vendar 

pa so bila takratna tveganja vezana na različna delovanja posameznic in posameznikov, pri 
čemer je bila pozornost usmerjena predvsem na osebna tveganja in ne na globalne položaje 

ogroženosti. Današnja tveganja se odvijajo na globalni ravni, kot skrite posledice 

industrializacije, njihov vzrok pa tiči v preveliki industrijski proizvodnji. Beck (2009) jih 
imenuje modernizacijska tveganja. Iz njih izpeljuje številna tveganja kot so; tveganje reščine, 

poklicna tveganja, zdravstvena tveganja, idr., ki so tako ali drugače prepletajo tudi z osebno 
ravnijo posameznic in posameznikov in v veliki meri postajajo prav njihova osebna. 
Posledice tehnološkega napredka so postale v sodobni družbi tako kompleksne, da jih je 

skoraj nemogoče nadzorovati, povsem nemogoče pa se jim je izogniti. 
Kirn (2000) pravi, da je moderna družba predvsem razvojna in inovativna in je zato 

posledično postala tudi rizična družba. Zaradi hitre razvojnosti niso možne zanesljive 

napovedi o tveganjih, ki jih ta napredek prinaša. Na drugi strani pa, kjer gre pa za družbe 

enostavne reprodukcije, napovedi niso potrebne. Kirn pravi, da razvoj nujno vključuje 

spoznavno negotovost, ki determinira tudi praktično negotovost na ravni odločanja. Prav tako 

iz posamičnih preizkusov ni mogoče dokazovati, v kolikšni meri in ali sploh je neka 

tehnologija, njeni produkti, varna. Možno je samo preveriti, ali obstajajo ali ne, potencialni 

indikatorji za tveganje (prav tam).   
»Pri trajnostnem razvoju ne gre samo za možnost trajne rabe naravnih virov, ampak tudi za 

trajnostno redukcijo tveganj.«  (Kirn, 2000, str. 797)  
Kot posledica znanstveno-tehnološkega razvoja se danes pojavljajo različna specifična 

tveganja (Kirn, 1995, v Kirn, 2000). Gre za prostorsko-univerzalna, globalna tveganja, ki 
prizadenejo vse več ljudi in se jim ni mogoče popolnoma izogniti ne glede na materialne 
možnosti posameznikov in posameznic, časovno vse bolj odmaknjena tveganja, kot so na 
primer visokoradioaktivni odpadki, tveganja v povezavi z gensko tehnologijo, globalnimi 
podnebnimi spremembami, itd. Našteta tveganja povzema tudi Beck (2009) in jih označi kot 

temeljna tveganja sodobne družbe. Avtor Krin (2000) dodaja tudi medgeneracijska tveganja, 
ki zajemajo življenjsko dobo ene generacije. Vse večji je delež neprostovoljnih tveganj, ki 
nastajajo kot rezultat dejavnosti in odločitev različnih družbenih akterk/akterjev, 
individuumov ali institucij. Veča se delež nepovratnih učinkov tveganj, katerih posledic ni 
mogoče odpraviti tako temeljito, da bi se vrnili k izhodiščnemu stanju (prav tam). 
»Živimo v verjetnostno determinističnem svetu, kjer obstajata negotovost in tveganje. Ne 

moremo izbirati med rizičnim in nerizičnim svetom, ampak samo med različnimi vrstami in 

stopnjami rizika. Vedno nas bodo spremljale nenamerne posledice naših dejanj in odločitev.«  
(Kirn, 2000, str. 797)  
S porazdelitvijo in naraščanjem tveganj nastajajo družbeni položaji ogroženosti. Tveganja 
ogrožajo vse, tudi povzročitelje, vsebujejo efekt bumeranga, ki razvija razredno ali 

kakršnokoli drugo družbeno shemo. Ustvarjajo nove mednarodne neenakosti in za seboj 
puščajo ne samo zdravstvenih posledic za naravo in človeka, temveč tudi socialne, 

gospodarske in politične stranske učinke. Nastajajo tudi nove mednarodne neenakosti: med 
tretjim svetom in industrijskimi državami, na drugi strani pa med industrijskimi državami 



9 
 

samimi. Modernizacijska tveganja so krajevno univerzalna, njihovi škodljivi učiki pa so 

povsem nepredvidljivi (Beck, 2009).  
 
»Družba tveganja je katastrofična družba. V njej grozi, da bo izredno stanje postalo normalno 
stanje.« (Beck, 2009, str. 29)        
Beck (2009) pravi, da tveganja sodobne družbe krepijo razredno družbo. Ta se kopičijo na 

dnu družbene lestvice, kjer se nahajajo že pomanjkanje preskrbe, varnosti in preobilje tveganj. 

Pri tem se lahko bogati (na področju dohodkov, vpliva, izobrazbe) pred njimi vsaj delno 
zavarujejo. Tveganja obremenjenosti, zastrupljanja, ki so vezana na delovni proces v 
industrijskih obratih, so na poklice zelo neenakomerno porazdeljena. Tudi naselja v bližini teh 

obratov, kjer so v zraku, zemlji, vodi najrazličnejše zdravju škodljive snovi in kjer so cene 

stanovanj nižje, so velikokrat v lasti skupin z nizkimi dohodki. Podobno velja za prehrano, 
izobrazbo, itd. Z razširitvijo modernizacijskih tveganj in s tem z ogrožanjem narave, zdravja, 
prehrane itd., prihaja do relativizacije socialnih razlik in mej (Beck, 2009). Pa vendar, proces 
globalizacije, ki je tesno povezan tudi s tveganji, vpliva na družbo tako, da ta ista tveganja 

prej ali slej zadanejo tudi tiste, ki jih ustvarjajo in imajo prvotno od njih tudi korist. Obstajajo 
tveganja, pred katerimi ni varen nihče, obvarovale pa nas ne bodo niti razredna razporejenost, 

niti državne meje. Gre za nadnacionalna tveganja, kjer smo vsi potrošniki brez kakršne koli 

moči. 
 
Družbena neenakost in neenakost družbe tveganja se lahko med seboj prekrivata, se 

pogojujeta in sta lahko vzrok drugih neenakosti. Razredne družbe so družbe, v katerih gre za 
vidno zadovoljitev materialnih potreb ne glede na razredne meje. V njih si nasproti stojijo 
lakota in obilje ter moč in nemoč. Pri tem močnejše potrebujejo šibkejše, da se potrjujejo. 
Vendar pa te znotraj družbe stopijo v senco nevidnih nevarnosti (Beck, 2009). V ravnanju s 
tveganji nastajajo nove oblike diferenciacije in konflikti. Nastajajo iz dvojne vpetosti tveganj 
v razvito tržno družbo, kjer ne ostajajo zgolj tveganja sama po sebi, pač pa tudi tržne 

priložnosti.  
Družba tveganja je tudi znanstvena, medijska in informacijska družba. Ravno zato se v njej 

pojavljajo nova nasprotja med tistimi, ki tveganja proizvajajo in tistimi, ki jih konzumirajo. 
Prav tako se v družbi tveganja spreminja kvaliteta skupnosti, uveljavljajo se popolnoma 

drugačni sistemi vrednot. Normativna ideja družbe tveganja je varnost. »Na mesto sistema 
vrednot »neenake« družbe stopi sistem vrednot »ne-varne« družbe.« (Beck, 2009, str. 60)    
Pri tem ostaja varnost nekakšna utopija, kjer ne gre za to, da bi s svojim delovanje dosegli 
nekaj dobrega, pač pa da bi preprečili najhujše.  
 
Položaji ogroženosti so vse bolj univerzalni in nespecifični. Prizadenejo skupine, ki so tudi 
bolje izobražene in se vneto informirajo. Poleg modernizacijskih tevganj se v družbi tveganja 

pojavljajo tudi družbena, kulturna in biografska tveganja in negotovosti, ki so prepojila 

industrijske družbe, družbene razrede, družinske forme, starševstvo, zakon, poklice, položaje 

spolov. Le ta tvorijo politično in družbeno dinamiko družbe tveganja (Beck, 2009). 
 
Industrijska družba je veljala za normativno in standarizirano, temeljila je na trdno določenih 

spolnih vlogah, ki so začele skozi modernizacijske procese razpadati. S tem so se začeli 
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spreminjati tudi drugi procesi, ki so vezani na industrijsko tradicijo nuklearne družine. 

Poroka, starševstvo, spolnost, ljubezen, intimnost (Giddens, 2000, v Razpotnik, 2010) pa tudi 
odraščanje ter statusni prehodi (Razpotnik, 2010). S tem se še poglablja razdalja med 
bogatimi in revnimi. Pri tem so prvi obdani s privilegiji, močjo, ki jo lahko izkoristijo v svoje 
dobro. Avtorica Špela Razpotnik (2010) povzema besede avtorice H. Bradley (2003), ki pravi, 
da takšna socialna hierarhizacija temelji na lastnini, zaposlitvi, družinskem ozadju, etičnem 

poreklu, verski pripadnosti, izobrazbi, spolu in starosti, pri čemer sloni iz skupka mnogih 

naštetih dejavnikov (prav tam). Refleksivna moderna ni samo prijazna slika življenja in sveta. 
Je mnogo več, problemi v sodobni družbi trčijo drug ob drugega, njihove posledice pa imajo 
svetovne razsežnosti in ponovno ogrožajo temeljne človekove pravice in svobodo, hkrati pa 

povzročajo občutek negotovosti in strah pred prihodnostjo (Ule, 2000a), tokrat za vse nas. 
 
1.2 Percepcija tveganja 
 
Vsi ljudje dojemamo tveganja na sebi lasten način. Glede na lastno percepcijo jih tudi 
rangiramo glede na stopnjo nevarnosti, v veliki meri pa je percepcija tveganja odvisna tudi od 
kulturne opredelitve le tega. Kirn (2000) ugotavlja, da ljudje podcenjujemo moč tistih tveganj, 
za katera verjamemo, da so pod našo kontrolo. Pravi, da ljudje višje ocenjujejemo tveganja 
antropogenega kot pa naravnega izvora. Podcenjujemo tveganja običajnih, pogostih dogodkov 
in precenjujemo tiste, ki se dogajajo redkeje. Prav tako vlada vse večja tolerantnost do 

tveganj, katerih posledice so količinsko razpršene v časovnem intervalu, kot pa do posledic, 
katastrofičnega značaj. Ljudje naj bi po avtorjevih ugotovitvah imeli višji prag tolerantnosti 

do tveganj, kjer so njihovi povzročitelji sami izpostavljeni le tem. Mnogotera prostovoljna 
tveganja so za ljudi samoumevna. Ta naj bi bila njihova osebna pravica do oblikovanja svoji 
prioritet in načina življenja, ki ga izberejo. Tudi tista tveganja, ki prinašajo za posameznike 

očitne koristi, se zdijo ljudem bolj sprejemljiva od tistih, pri katerih te koristi niso razvidne 
(prav tam). Avtorica Tanja Rener (2007) pravi, da je v sodobni družbi doživljanje tveganj 

podobno doživljanju procesa globalizacije. Obvladuje ga sindrom TINA- There is no 
alternative. Oboje se skuša prikazati kot pojav zunaj obsega človeške dejavnosti.   
Percepcije tveganj in nevarnosti so tako kulturno konstruirane, so učinki medijske 

izpostavljenosti, lastnih izkušenj, norm ter strahov ljudi, s katerimi so mladi v vsakdanjem 

stiku (prav tam). V sodobni družbi smo torej večino časa prepuščeni nevarnostim in jih 

velikokrat jemljemo takšne kot so. Beck poudarja, da pri tem ne gre samo za naivnost, pač pa 

tudi nezavedanje nevarnosti, ki nam pretijo, če se jim tako nezaščiteno izpostavljamo. Strupi 

se skrivajo v vseh rečeh, zraku, hrani, oblačilih, vse je prepredeno z njimi. Njihova nevidnost 

ne zanika njihovega obstoja, pač pa jim daje brezmejen prostor za njihov obstoj (Beck, 2009). 
Sporno postane prav tisto, česar vsakdanja zavest ne vidi, tudi ne zaznava. »Nastajajo nove 
skupnosti in protiskupnosti, katerih videnje sveta, norme in samoumevnosti se zbirajo okoli 
središča nevidnih ogroženosti.« (Beck, 2009, str. 92)   
 
Nevarnosti in občutek ogroženosti se lahko namesto v ozaveščanje o le teh sprevržejo v 

zanikanje strahu. Beck (2009) poudarja, da z obsegom nevarnosti narašča verjetnost njenega 

zanikanja. Tradicionalne in institucionalne oblike, ki pripomorejo k obvladovanju strahu, 
negotovosti, ki se pojavlja v družini, zakonu, spolnih vlogah, političnih sitemih, izgubljajo 
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svoj pomen. Zahteva po obvladovanju le teh se prenaša na subjekte, individuume. Ti so tako 
rekoč prisiljeni k samopremagovanju negotovosti in soočanju s tveganji, ki jih je razvila 
napredna družba z najrazličnejšimi modernizacijskimi in globalizacijskimi procesi in vse bolj 
krojijo usodo vseh nas, neglede na razlike med nami.   
 
1.3 Proces globalizacije 
 
Globalizacija, fenomen postmoderne, je najpogosteje definirana kot kompleksen in 
večdimenzionalen proces, ki se kaže kot svetovno povezovanje kapitala, delovne sile in 
upravljanja, pretok proizvodov in finančnih trgov, novic, kulturnih dobrin, podob in 
informacij (Zaviršek, 2000). Nanaša na različne procese, ki se med seboj prepletajo. Gre za 

politične, tehnološke in socialne procese, za katere je značilno predvsem zmanjševanje 

prostorskih in časovnih distanc (Giddens, 1992). Ti procesi stremijo k nadnacionalni svetovni 
družbi, ki ni svetona država, temveč prostor nadnacionalnih dejavnikov in prostorov, ki se 

diferencirajo na globalni ravni in potiskajo tradicionalne institucije modernih družb v ozadje. 

Namesto teh se vse bolj uveljavlja nadnacionalno pravo, nadnacionalna kulturna politika, 
nadnacionalna družbena gibanja ipd. Pojem nadnacionalne države zavrača pomen naroda kot 

sestavnega dela države in v novi smeri razvija pojem države in političnega na sploh. S seboj 

prinaša nove izzive in še pomembneje, nova tveganja, saj gre za nove delitve in nove 

soodvisnosti med državami in narodi (Ule, 2000, v Ule, Rener, Čeplak in Tivadar, 2000).  
»Globalizacija se ne nanaša na to, kaj želimo ali lahko storimo, ampak predvsem na to, kaj se 

nam vsem dogaja. Nanaša se na nikogaršnjo deželo, ki leži onstran vsakega načrtovanja in 

organiziranega delovanja. /.../ Sprememba se nanaša predvsem na vlogo držav. Vsi trije 

poglavitni sestavni deli suverenosti modernih držav – vojaški, ekonomski in kulturni – so se 
sesuli. Da bi države obdržale kompetence, morajo ustvarjati zveze in jim prostovoljno 

predajati vedno več lastne suverenosti. /.../ Naddržavne institucije se namerno ali nezavedno 
učijo izvajati koordiniran pritisk na vse, ki upočasnjujejo, omejujejo ali prekinjajo svobodo 

gibanja kapitala in svobodo trga. Šibke države so natanko to, kar potrebujenovi svetovni red, 

da se ohranja in reproducira.« (Ule, 2000, v Ule idr., 2000, str. 30)   
 
Avtor Svetličič (2004) meni, da proces globalizacije nekaterim posameznikom, 
posameznicam, skupinam in državam odpira možnosti, ki so se jim nekdaj zdele precej 

oddaljene, če ne nemogoče. Zadnjih nekaj desetletij so se korenito izboljšali nekateri 
kazalniki človekovega razvoja, kot so na primer pismenost, šolanje, smrtnost novorojenčkov, 

pričakovana življenjska doba, itd. (prav tam). Pa vendar, avtorica Darja Zaviršek (2000) pravi, 

da globalizacija še zdaleč ni nedolžen proces, v katerem se povečujejo priložnosti za vse. Je 
proces, v katerem zmagujejo predvsem globalni akterji, množice ljudi pa se ob tem soočajo z 
naraščajočo brezposelnostjo in z zahtevami po večji storilnosti. Navkljub brezmejnemu 
gibanju kapitala in delovne sile, se razlike med bogatimi in revnimi povečujejo (prav tam).  
 
Giddens (2000, str. 41), ki velja za utemeljitelja izraza globalizacije, sam proces opredeljuje 
kot »kompleksno vrsto procesov, povzročenih z mešanico političnih in gospodarskih 
vplivov.« Ti spreminjajo vsakdanje življenje, saj vplivajo na stare družbene institucije, v 

katerih živimo, hkrati pa neposredno vpliva tudi na vzpon novega individualizma (prav tam). 
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1.4 Proces individualizacije in detradicionalizacija življenjskih form  
 
Proces individualizacije je eden temeljnih procesov sodobne družbe tveganja. Po besedah 
avtorja Miheljaka (2002) gre za družbeno dinamiko, ki ne sloni na svobodnih odločitvah 

posameznic in posameznikov, pač pa so le ti nanje obsojeni. Proces individualizacije je 
prisilen, paradoksalen in sili k samostojnemu oblikovanju svoje biografije, povezav in mrež, 

ki so posameznicam in posameznikom na voljo. Vse to poteka skozi stalne menjave preferenc 
in življenjskih faz, v sodelovanju z drugimi ljudmi ter spreminjajočimi se pogoji na trgu 
delovne sile, sistemu izobraževanja, komunikacij in potrošnje. Individualizacija je sama po 
sebi izziv in hkrati tveganje za ljudi (prav tam). Pomeni dezintegracijo že obstoječih 

strukturacijskih načel, razpad normalnih biografij, referenčnih okvirjev in tipizacij. Moderna 
družba samo sebe določa in samoopisuje z najrazličnejšimi predpisi in navodili, posameznice 
in posamezniki, skupine njih, pa se morajo sami oskrbeti z njimi in jih z aktivnim delovanjem 
vpeti v lastne biografije (Trček, 2003). 
Beck v prvi vrsti govori o institucionaliziranem individualizmu, ki se nanaša na dejstvo, da se 

osnovne človekove pravice in odgovornosti pomikajo od skupin k posamezniku, posameznici. 
Da je posameznik, posameznica zmožna upravljati s svojimi pravicami in odgovornostmi, 
mora pokazati kar nekaj spretnosti v razpolaganju z različnimi vzorci vedenja, socialnimi 

vlogami znotraj različnih institucij in družbenih sferah (na delovnem mestu, trgu, v družini, v 

uporabi medijev). Vse to pomeni pomemben preobrat v načinih življenja, mišljenja, 

identitetah posameznikov in posameznic, njihovih medosebnih odnosih in družbenih 

razmerjih (Ule, 2000a).  
»Za posameznika pomeni individualizacija najprej neko izdiferenciranje raznovrstnih 
življenjskih položajev in nasprotujočih si življenjskih pričakovanj, ki jih pogosto občuti kot 

nekaj usodnega. Svoja pričakovanja obremenjuje z novimi nalogami koordiniranja in 
integriranja.« (Ule, 2000a, str. 52)   
Proces individualizacije se po mnenju Becka (2009) najjasneje kaže na trgu delovne sile. 

Vstop vanj za posameznike in posameznice pomeni neko vrsto osvoboditve v odnosu do 
družinskih, sosedskih, poklicnih vezi. Sočasno s tem pa bledijo tudi družbena okolja. 

Nastajajo individualne eksistenčne oblike življenja in položajev, ki ljudi silijo v to, da same 
sebe naredijo za središče svojih lastnih življenjskih načrtov in načinov življenja (prav tam). 
 
Beck (2009) proces individualizacije opredeljuje: 
»Na ozadju razmeroma visokega materialnega življenjskega standarda in precejšnje socialne 

varnosti so se ljudje v zgodovinskem prelomu kontinuitete osvobodili tradicionalnih razrednih 
pogojev in družinskih navezav ter postali vedno bolj odvisni od samih sebe in od svoje lastne 

delovnotržne usode z vsemi tveganji, možnostmi in protislovji« (str. 108).   
 
Individualizacijski proces vodi v brezrazrednost družbene neenakosti, ki izstopa v porazdelitvi 

množične brezposelnosti. Vse bolj se povečuje delež dolgotrajno brezposelnih, trajno 

izločenih iz trga delovne sile in tudi delež tistih, ki nanj niso imeli možnosti stopiti. Vse več je 

sivih con med brezposelnostjo, ki je registrirana in tisto, ki ni, kot tudi med zaposlenostjo in 
podzaposlenostjo, za katero je značilna predvsem fleksibilizacija delovnega čas in oblik 

zaposlovanja. Družbene krize se v vseh spremembah vse bolj kažejo kot individualne.  
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Osvoboditev  se kaže tudi v odnosu do spolnih položajev, pri čemer se spreminja predvsem 
položaj žensk. Beck (2009) se pri tem osredini predvsem na ločitev, ki zanje pomeni 

osvoboditev iz zakonske in gospodinjske preskrbe. S tem proces individualizacije poseže tudi 

v notranjost družine na področje trga delovne sile, izobrazbe in mobilnosti. V industrijski 

družbi se odpravljajo najrazličnejše družinske morale, njenih spolnih usod, tabujev zakona, 

starševstva, spolnosti in se dogaja celo ponovno združevanje gospodinjskega in pridobitnega 
dela (Beck, 2009). Posamezniki in posameznice postajajo individuumi, akterji svojega tržno 

posredovanega zagotavljanja eksistence in temu ustreznega načrtovanja in organizacije 

biografije (prav tam). Celoten proces je povezan z institucionalizacijo in standarizacijo 
življenjskih položajev. Navidezno osvobojene posameznice in posamezniki postanejo odvisni 
od trga delovne sile, izobrazbe, potrošnje, itd.   
V družbi tveganja so nov pomen dobila tudi vprašanja neenakosti, ki postajajo vse bolj 

pomembna. Nastopajo v zvezah, ki so nekoliko drugačne; boj za ženske pravice, 

medgeneracijske neenakosti, religiozni in regionalni konflikti itd. Spremenile so se tudi 
nekatere komponente in sicer, dolžina življenja, delovni čas, dohodek od dela, izobraževanje, 

mobilnost itd. Pričakovana življenjska doba se je tekom razvoja podaljšala za več let, povečal 

se je dohodek, hkrati pa je ob tem prišlo tudi do preloma v razmerju dela in življenja. 

Podaljšal se je čas, v katerem se opravlja nepridobitno delo, kar zahteva veliko mero 

fleksibilnosti in spreminjajo življenjske sloge. Novonastale materialne in časovne možnosti se 

križajo s skušnjavami množične potrošnje in povzročajo izginjanje tradicionalnih življenjskih 
form. Razredno ločevanje je zamenjal neenaki potrošni slog, ki se kaže pri opremljanju, 

oblačenju, množičnih medijih, še posebej pa so vidni pri mobilnosti in izobrazbi (Beck, 2009). 
Proces individualizacije prinaša nove oblike revščine, družbena neenakost se ponovno in v 
širši obsežnosti povečuje. Dohodki uradnikov, podjetij, samozaposlenih, uslužbencev in 

delavcev se z manjšimi razdaljami gibljejo vzporedno s povprečnim razvojem, medtem ko se 

nižajo številke pri prejemnikih podpore za brezposelne in socialne pomoči. Vzporedno s tem 

se dogaja izoliranje določenega dela prebivalstva, ki se nahaja v sivih conah podzaposlenosti, 

vmesnih zaposlitev trajne brezposelnosti in živi od vse bolj skromnih javnih sredstev ali 

neformalnih oblik dela (prav tam). Tesno s tem je povezan proces individualizacije, ki te 
procese na nek način pojasnjuje. Množična brezposelnost je pod pogoji individualizacije 

razumljena kot osebna usoda ljudi. Ne prizadene jih več kolektivno, kot nekoč. Kolektivna 

usoda je v individualiziranih življenjskih položajih, brezrazredne družbe postala osebna, 
usoda vsake posameznice in posameznika posebej.  
 
»Referenčna enota, v katero udari strela brezposelnosti in revščine, ni več skupina, razred, 

sloj, temveč tržni individuum v svojih posebnih okoliščinah.« (Beck, 2009, str. 134)   
Vso dogajanje na trgu delovne sile se kaže v strukturi brezposelnosti in naraščajočih sivih 

conah med registrirano in neregistrirano brezposelnostjo. Delež trajno brezposelnih vztrajno 

narašča, ta pa se koncentrira predvsem pri skupinah, ki so po poklicnih položajih že tako 

izpostavljeni. Tveganje po trajni brezposelnosti se povečuje predvsem pri osebah z nizko 

izobrazbo ali brez nje, pri ženskah, pri starejših, tujcih, osebah z zdravstvenimi motnjami in 

mladih. Obenem naraščajo sive cone neregistrirane brezposelnosti. Gre za osebe, ki so 

začasno odrinjene s trga delovne sile, se začasno udeležujejo različnih izpopolnjevalnih 
tečajev, prešolanja, nadaljujejo šolanje, se umikajo v neplačana dela ali pa delajo v tujini. To 
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utrjuje njeno strukturo in je povezano z razpršitvijo le te, ki jo iz stigme »razredne izkušnje« 

prestavlja v stigmo osebne izkušnje, jo normalizira in briše vse zaščite pred njo. Ena izmed 

značilnosti brezposelnosti je njena dvopomenskost. Na eni strani se nahaja tveganje, da 
postaneš brezposeln zadane že tako ranljive, zapostavljene skupine, kjer se dogaja razredno 

neodvisen proces individualizacije. Na drugi strani pa dejstvo, da brezposelnost ne vstopi v 
življenje oseb kot nekakšna trajna usoda, pač pa kot nekaj začasnega, ki pride in odide, nato 

pa se za stalno, nepremagljivo naseli v njihova življenja. Razredna usoda se je tako 

preoblikovala v več manjših enot, prehodne odseke življenja, kjer brezposelnost prihaja in 

odhaja in v teh prehodih postane skoraj normalen vmesni dogodek, poklicne biografije večine 

posameznikov. Življenjski poteki z individualizacijo postanejo vse bolj raznoliki, pisani in s 

tem vse bolj krhki, nasprotujoči si in negotovi, pri čemer trajna brezposelnost pogosto prerase 

iz sistemskih problemov v osebni poraz. Z nenehnim izključevanjem se vtisne v 

posameznikovo osebno lastnost (Beck, 2009).  
 
Avtorica Mirjana Ule (Ule, 2000a) povzema Beckovo pojmovanje procesa individualizacije, 
ki ga dojema skozi tri glavne družbenostrukturalne procese. 
 

1. Prvi je neznansko povečanje materialnega življenjskega standarda po drugi svetovni 
vojni in razvoj množične potrošnje ter s tem individualnih potrošniških in življenjskih 

stilov in navad. S tem je prišlo do osvoboditve iz tradicionalnih slojnih, razrednih 
okvirjev svojega socialnega okolja.  

2. Drugi izmed procesov je povečana družbena in prostorska mobilnost prebivalstva, ki 

je povezana predvsem s spremembami v sferi dela. To je povzročilo spremembe v 

tradicionalnih življenskih svetovih, povezalo do tedaj ločene socialne sloje in razrede, 

spojilo različne življenjske načine pojavil pa se je tudi vse večji pluralizem identitet.  
3. Kot tretji proces Beck navaja vse daljše šolanje in raznovrstno izobraževanje vse 

večjega dela mladih, kar prispeva k vse bolj poglobljenemu samoiskanju 
posameznikov in refleksiji življenjskih možnosti in poti, ki privedejo do kritičnega 

premišljanja in dvoma v tradicionalne življenjske in vrednotne usmeritve (Ule, 2000a). 
 
Težnja k individualizaciji je najbolj vidna in očitna med generacijo mladih, saj v mladosti 
poteka oblikovanje trajnih življenjskih stilov in vrednostnih usmeritev, pri odraslih pa se le ta 
kaže kot nepristajanje na utrjene socialne definicije, socialne vloge, poklicne profile, ponovno 
vstopanje v procese izobraževanja, itd. (Ule, 2000a). 
Individualizacija je v sodobni družbi prav gotovo neizogiben proces, proces, ki zajema vse 
ljudi in še zdaleč ne pomeni svobode in enakopravnosti, kot bi jo naj prinašala. Določeni 

alternativni življenjski poteki in odločitve znotraj njih še zmeraj pomenijo tveganje, družba pa 

jih še zmeraj opazuje skozi oko večinske tradicije.   
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2 Položaj mladih v družbi tveganja 
 
Položaj posameznice ali posameznika v družbi se po nastavkih Giddensove teorije 
strukturacije oblikujejo dvosmerno. Teorijo, s katero pojasnjuje prepletenost struktur in 
delovanja posameznic, posameznikov v vsakdanjem življenju prične z vlogo njih samih in 

njihovega delovanja. Samo strukturo ustvarja posameznikovo, posamezničino delovanje, 
dejanja, načini, na katere se le ta odvijajo. Delovanje v tej shemi pomeni nenehen tok 
intervencij v družbeno življenje, ki jih oseba izvaja, ta pa niso zmeraj usmerjena k 
določenemu cilju. Struktura pri vsem tem ni pasivna, pač pa vzajemno deluje na posameznice 
ali posameznike in omogoča njihovo delovanje. Prav tako tudi posamznice in posamezniki 
vedo, kaj se dogaja okoli njih in znotraj katerih strukturnih parametrov delujejo. Tako njihovo 
delovanje ne vpliva le na družbo, pač pa se pri tem spreminjajo tudi sami, glede na odzive, ki 
jih prejemajo iz okolja. Giddens pri tem opozarja na posledice, ki jih imajo njihova ravnanja. 
V toku svojih vsakodnevnih ravnanj sicer neprestano refleksivno nadzorujemo posledice 
svojega delovanja, jih korigiramo, vendar pa sproti nastajajo tudi tiste, ki niso bile predvidene. 
Tako postanejo družbene strukture posledica delovanj in hkrati njihov pogoj. Koncept 

nenameravanih posledic delovanja kaže, kako posamična delovanja z nekim namenom 

dolgoročno pripeljejo do določenih strukturnih sprememb, ki segajo preko izvornih namenov. 
Tako se posameznicam in posameznikom v teku vsakdanjih dogodkov kažejo kot nekaj, na 

kar sami nimajo vpliva (Stankovič, 2000). 
 
V sodobni družbi so spremembe množične in potekajo zelo hitro. S tem se pojavi tudi potreba 

po redefiniciji družbenega življenja. Ustaljeni življenjski vzorci se spreminjajo, spreminja pa 

se tudi njihovo razumevanje. V toku različnih sprememb predstavljajo mladi vse bolj socialno 
ranljivo skupino. Avtorica Elaine Sharland (2005) meni, da so mladi postali družbena 

kategorija, ki se je znotraj družbe same lotevamo kot problem, ki si ga posamezne službe 

podajajo med seboj.  
 
Problematika mladine se kot družboslovna problematika, pojavi v šestdesetih letih dvajsetega 

stoletja, ko se je na mlade začelo gledati kot na potencialno revolucionaren, prevratniški 

dejavnik. Raziskovanje mladine se je postopoma pomikalo v raziskovanje mladinskih 
subkultur, njihovemu iskanju identitete, mladosti kot prehodnemu obdobju, k težavam 

mladostnikov in mladostnic pri njihovem vključevanju v družbo itd. (Keniston, 1968, v Lavrič 

idr., 2011). V novejših raziskavah pa je raziskovanje mladine usmerjeno v drugačna 

vprašanja. Avtor Arnett (2000), nakazuje svoj raziskovalni pogled že v zanikanju pomena 

pojma mladine. Na mesto tega postavlja pojem prehod v odraslost. Vanjo zajema mladostnice 
in mladostnike od 18. do 25. oziroma 29. leta starosti. Za to obdobje navaja značilnosti kot so 

raziskovanje identitete, kaže se nestabilnost v spremembah šolskih, zaposlitvenih, 

ljubezenskih zadevah, izražen je občutek prehodnosti med adolescenco in odraslostjo, vse to, 
kot posledice družbenih sprememb in dogajanja. Arnett obdobje prehoda v odraslost opiše kot 

obdobje osebne svobode in osredotočenosti nase.  
Avtorica Mirjana Ule (2000a) kot glavne razloge za ta prehod navaja podaljševanje šolanja 

čez klasično mladost in posploševanje procesa izobraževanja na vse socialne sloje na eni 

strain in hkratno vse večja individualizacija izobraževalnih poti in profesionalizacija 
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socialnega nadzora na drugi strani. Proces modernizacije je za nekatere mlade odprl možnosti 

za uspeh, nove življenjske stile, materialno neodvisnost, kariero, za večino njih pa so prav te 

družbene spremembe, ki s seboj prinašajo tudi podaljševanje odvisnosti od staršev, povečanje 

stroškov življenja, vsesplošno negotovost, veliko manj ugodne. Vse več mladih je ujetih v 

odvisnost od primarnih družin, v negotova dela, ki ne samo, da zahtevajo vse večjo mero 

fleksibilnosti, pač pa so tudi delovna razmerja za določen čas, vse večje izobraževalne in 
delovne zahteve, stanovanjsko problematiko itd. (Ule, 2008). Družbeni napredek vse bolj 

kroji njihove usode. Povečuje se stopnja brezposelnosti mladih, hkrati pa so vse pogostejše 

nestalne in manj kakovostne oblike zaposlovanja, s čemer se negotovost povečuje in zamika 

časovni okvir za oblikovanje lastne družine. Ne gre več za obdobje predvidljivega prehoda iz 

gotovega otroštva v odraslost, ki bi prav tako prinašala neke vrste stabilnost in konstantnost 
(Lavrič idr., 2011). Ob vseh ponujenih možnostih se prav mladi znajdejo na razpotju, ki je 
prepojeno z izbirami, ki postajajo ključen dejavnik njihove prihodnosti. 
 
2.1 Življenjski poteki 
 
Ne glede na družbene in zgodovinske okoliščine, življenjski potek pomeni 

posameznikovo/posamezničino življenjsko popotovanje od rojstva pa do smrti. Avtorica 
Mirjana Ule (Ule in Kuhar, 2003) pojem takšne poti navezuje na življenjsko biografijo 

oziroma linijo. Te poti se tekom svojega obstoja spreminjajo glede na smer, stopnjo in hitrost 
njenega spreminjanja. »Življenjski potek je glavna institucija socializacije, zato, ker določa 

normativni okvir, ki ureja življenjski cikel posameznika, ker daje smernice tako za 

individualni biografski potek kot za socialno uvrščanje posameznikov in posametnic.« (Ule, v 
Ule in Kuhar, 2003, str. 10) 
 
Vse, kar je bilo znotraj industrijske družbe razumljeno kot »normalno«, normalna delovna 

razmerja, normalna družina, normalna biografija, postaja v sodobni družbi krhko, 

diskontinuirano in izgublja predvidljivost. Osvoboditev posameznice ali posameznika iz 
klasičnih razmerij (družina, sloj, spol) širi življenjske možnosti, hkrati pa postaja njihovo 
socialno delovanje obremenjeno z velikimi tveganji in odgovornostjo (Zorc Maver, 1997). 
Pestrost življenjskih potekov in njihova izbira je v sodobni družbi postala del vsakdana. Za 
mlade le to pomeni nenehno iskanje »pravih, ustreznih« odločitev, ki bodo v prihodnje krojile 

njihovo usodo. Sam pojem življenjskih potekov se nanaša na spremembe v biografiji 
posameznic in posameznikov, njihovi identiteti, socialni integraciji skozi življenje, pa tudi na 

družbene, institucionalne strukturne spremembe v socialnem in zgodovinskem času, ki 

vplivajo na življenjski potek (Ule, v Ule in Kuhar, 2003).  
 
»To pomeni, da mora mlad človek danes »navigirati«  v  zapletenem  polju,  ki  ga  določajo  

značilnosti naslednjih  kontekstov  −  družine,  med  in  znotrajgeneracijskih dogovorov,  
spolno  specifičnih in pričakovanih družbenih kod, kulturnih  vzorcev  ter  značilnosti  

edukacijskih  in  zaposlovalnih politik.« (Kobolt, Sitar-Cvetko in Stare, 2005, str. 235) 
 
Prehode lahko pojmujemo tudi kot zaporedje statusnih prehodov. Le ti nadzorujejo prehode v 
življenjskem poteku in so glavna referenčna točka za načrtovanje življenjske poti. Glede na 
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normativni kontekst definirajo družbeno pričakovano trajanje, zaporedje, pa tudi pričakovane 

rezultate, ki pomenijo družbeno sprejemljivo, »normalno«  biografijo (Ule, v Ule in Kuhar, 

2003). Niso več linearni, temveč vse bolj sinhroni in reverzibilni. Tako z vsako odločitvijo 

tvegamo spremembo normalnega v lastni biografiji. Tradicionalne poti prehodov v odraslost 
zamenjujejo »jo-jo« tranzicije. Fragmentacija in pluralizacija življenjskega sveta vodita mlade 

v sprejemanje izbir in individualno načrtovanje svojih biografij glede izobraževanja, sami se 

odločajo glede fleksibilnosti v zaposlitveni karieri, kdaj bodo zapustili svojo izvorno družino, 

s kom in kako bodo živeli (Rapuš Pavel in Stepišnik Perdih, 2007, v Dekleva, Rapuš Pavel in 

Zorc Maver, 2007). 
Večja kot je razdalja med institucijami, predpisi kulture in našim biografskim potekom, večje 

je tveganje, ki ga sprejmemo. V kolikor nam te razdalje ne uspe premostiti, tvegamo, da bodo 
naši statusni prehodi nazadovali (Hagestad, 1997; Levy, 1997, v Ule in Kuhar, 2003). Pri 

obvladovanju socialnih tveganj ter določanju nadomestnih prehodov nam lahko pomagajo 

institucije socialne države. Te blikujejo postopke in merila selekcije, ki zmanjšujejo in 

obvladujejo socialna tveganja in ponujajo začasno podporo in lahko zagotovijo sekundarno 
normalizacijo. Takšno normalizacijo ponujajo najrazličnejše ustanove socialne države, kot so 

na primer uradi za zaposlitev, prostovoljne organizacije, socialne službe itd. 
 
Za razumevanje življenjskih potekov in prehodov je potrebno upoštevati predvsem časovni 
kontekst, v katerem le ti potekajo. Avtorica Mirjana Ule (Ule in Kuhar, 2003) navaja tri 
časovne dimenzije, v katerih ti poteki delujejo. To so dimenzije biografskega, socialnega in 

zgodovinskega časa. »Najpomembnejše je, kako biografski čas, individualni življenjski potek, 

postane družbeno ustvarjena pot z družbeno zaznamovanimi in pomenljivimi kažipoti.« (Ule,  
2003, v Ule in Kuhar, 2003, str. 12)  
Zgodovinski čas se navezuje na raziskovanje isto stare skupine, ki je rojena v istem 
družbenozgodovinskem času. Gre za proučevanje kohort, njenih dejavnosti, skupnih 

značilnosti med člani/članicami iste generacije, medgeneracijska razmerja, itd. Določeni 

dejavniki iz kohorte oblikujejo generacije, ki so družbena skupina, s skupnimi, podobnimi 

stališči, interesi, izkušnjami, sorodnim socialnim in življenjskim okvirom bivanja. Prehodi od 

ene generacije k drugi omogočajo prenašanje kulturne dediščin iz starejših na mlajše, vendar 

pa so se v sodobni družbi odnosi med generacijami nekoliko spremenili. Za mlajše generacije 
ni več dovolj, da prevzamejo znanje starejših, pač pa ga morajo preseči, če se želijo potrditi, 

kar lahko med njimi ustvarja različne medgeneracijske napetosti ali pa se le ta obrnejo v 
medgeneracijsko solidarnost, sodelovanje in zavezništva (prav tam). 
 
2.2 Individualizacija življenjskih potekov 
 
V sodobni družbi je mladim dana nova pot do svobode in prostor za raziskovanje, vendar pa 

je izginila pozitivna povezanost z njihovim biološkim časom, s tem so njihovi življenjski 

poteki negotovi in nedoločljivi, načrti pa vse kratkosežnejši (Leccardi in Ruspini, 2006). 
Mladi danes na vsakodnevni ravni oblikujejo svoj življenjski in vrednotni svet, hkrati pa 

skladno s tem variirajo med osebnimi željami, pričakovanji ter možnostmi in zahtevami, ki jih 

postavlja družba. Najti ravnovesje med omenjenim je vsakodnevni projekt, ki je le pogojen in 

prepojen s tveganji (Miheljak, 2002). 
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V individualizirani družbi je v razliko od tradicionalnih družb, kjer so bili življenjski poteki 

vnaprejšnja danost, posameznica ali posameznik tukaj primoran delovati samostojno in 
predvsem aktivno (Ule in Kuhar, 2003). Nova družbena situacija, ki velja za ne odvisno ali 

bolje, manj odvisno od tradicije, še zmeraj bolj kot ne, deluje kot prisila. Proces 

individualizacije od posameznic in posameznikov zahteva premišljenost in trdnost, saj 

nasprotno lahko pripelje do podreditve dominantnim tokovom, ki jih določajo najrazličnejši 

trendi in zapovedi določenega obdobja (Ule, 2000a).    
 
Posameznica ali posameznik si mora svoj status »priboriti« v boju s konkurenčnimi drugimi, 

ki prav tako želijo doseči omejena sredstva in se z njihovo pomočjo uveljaviti. Pri tem ne gre 

za enkratne ali kratkotrajne procese, pač pa se le ti ponavljajo (Ule in Kuhar, 2003). Beck 
(2009) poudarja, da so individualizirane posameznice in posamezniki odvisni od trga dela, 
izobraževalnih institucij, potrošnje, zdravstvenih nasvetov, najrazličnejših načrtov, 

pedagoških in psiholoških nastvetov itd. Individualizacija hkratno z možnostmi izbir 

zmanjšuje tudi moč trdnih skupnosti in medosebnih odnosov, povezav, ter človekove 
zavezanosti tem povezavam (Dahrendorf, 1994, v Ule in Kuhar, 2003). Ravno zaradi tega so 
nekatere izbire posameznic in posameznikov brezsmiselne, saj zanje nimajo ustrezne socialne 
mreže, ki bi te izbire pomagala usmerjati. Znajdejo se v tako imenovani socialni praznini (Ule 
in Kuhar, 2003). Ravno medčloveška razmerja in odnosi so tisti, ki predstavljajo njihovo 
socialno mrežo in jim pomagajo pri zadovoljevanju svojih potreb, da ustvarjajo, se 
izpopolnjujejo, nudijo določeno mero varnosti in socialne podpore, hkrati pa jim pomagajo pri 
izboru družbeno sprejemljivih in nesprejemljivih vlog (Ramovš, 2003). Družbena moč in tudi 

veljava posameznic in posameznikov je večja, kolikor trdnejša in razvejena je njihova 
socialna mreža potencialnih solidarnostnih izmenjav, ki so jim na voljo (Ule in Kuhar, 2003). 
Vendar pa je za sodobne življenjske poteke značilno, da posameznice in posamezniki 
mobilizirajo medosebne, intimne odnose le toliko in tako, kolikor ustrezajo njihovim 
življenjskim načrtom (Ule, 2000a).  
Življenjski poteki so vse bolj usmerjeni v izobraževanje in podvrženi še zmeraj rastočim 

pritiskom, po čim višji izobrazbeni in kulturni ravni. Izobraževanje postaja po besedah 

avtorice Mirjane Ule (2003, v Ule in Kuhar, 2003) vse bolj podobno resnemu delovnemu 
procesu. Širi se v vse dimenzije posameznikovega časa in ustvarja pritiske, vezane na vsa 
področja naših življenj. Individuum tako postane svoj lastni center delovanja in glaven 
načrtovalec svojega življenjskega poteka, ki je odvisen od njegovih sposobnosti in trenutnih 

družbenih niš, razmer na trgu, glede na anticipacijo prihodnosti itd. Možnosti, nevarnosti, 

negotovosti, ki so bile nekoč definirane v okviru družine, skupnosti, družbenih razredov, so v 
današnji družbi del posameznika ali posameznice, ta se mora znati odločati, jih interpretirati 

in predelati, saj se morebitne možnosti, posledice, bremena nalagajo nanje. Ti pa so zaradi 

kompleksnosti družbe v tehtanju interesov, morale, posledic, redkeje sposobni potrebnega 
odločanja (Ule, 2003, v Ule in Kuhar, 2003).  
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2.3 Prehodi v obdobje odraslosti 
 
V sodobni družbi imamo opravka s številčno vedno »tanjšim« segmentom mladih, ki jih že od 

rojstva spremlja mešanica skrbi za prihodnost in vsakovrstnih investicij staršev v svoje otroke. 
Ti problemi so vezani predvsem na glavna področja in dejavnosti življenja posameznic in 
posameznikov, ki so odločilne ne samo za mladost ampak za sam vstop v obdobje odraslosti; 
to so izobraževanje, zaposlovanje, odnosi z vrstniki itd. (Ule, 2003).  
Lavrič, Flere in drugi avtorji (2011) ugotavljajo, da mladi v Sloveniji svoj proces odraščanja 

enačijo z odraslostjo vse hitreje, hkrati pa dejanske prehode, kot so odselitev od staršev, 

neodvisnost in oblikovanje lastne družine, izpolnjujejo vedno kasneje. Mladi svoj položaj v 

družbi vse bolj zaznavajo kot stanje prehoda v odraslost. Sam prehod je izraz procesa 

individualizacije v sodobni družbi. Mladi so vse bolj prepuščeni sami sebi, občutek kolektivne 

identitete in delovanja pa izgublja svoj pomen. Mladim so že od njihovega začetnega vstopa v 

proces izobraževanja ponujene številne možnosti izbire, kar povečuje občutek, da je njihova 
prihodnost odvisna prav od teh izbir, ki jih spremlja tveganje, da so lahko tudi napačne. Slabe, 
»napačne« odločitve lahko imajo za posameznika ali posameznico tudi daljnosežne posledice 

pri samem prehajanju v obdobje odraslosti (Lavrič idr., 2011). 
»Mladi so torej prisiljeni sprejemati ključne odločitve glede svoje prihodnosti, in to v 

sorazmerno negotovih razmerah, v katerih je grožnja dolgoročne marginalizacije zelo realna. 

Zaradi tega mladi že zelo zgodaj gledajo na svoje življenje kot projekt, za katerega so 

odgovorni predvsem sami.« (Lavrič idr., 2011, str. 45) 
 
Walter in sodelavci (2009, v Lavrič idr., 2011) ločijo pet osnovnih modelov prehodov v 
odraslost. 
 
Liberalni prehodni model, značilen predvsem za anglosaške države, v katerem je predvsem na 

individualni odgovornosti mladih, da čim hitreje vstopijo na prožen trg dela. Pri tem tvegajo 

veliko možnost socialne izključenosti in visoko stopnjo tveganja brezposelnosti. 
 
Naslednji model je univerzalistični model, značilen za nordijske države, po mnenju avtorice 
Metke Kuhar pa tudi za Slovenijo, zanj je značilen prožen izobraževalni sistem, ki mladim 
omogoča tudi prejemanje izobraževalnih dohodkov, aktivacijske politike, usmerjene na trg 

dela pa jim omogočajo širok izbor delovnih mest. 
 
Med modele uvrščajo tudi subprotektivni model, značilen za sredozemske države. Mladi 

zaradi šibke povezave med izobraževalno in zaposlitveno ravnijo do zaposlitve prihajajo 

težko in pozno, prehodi pa so negotovi in lahko trajajo do sredine tridesetih let. Prav tako 

mladi niso upravičeni do državnih podpor, zato njihove družine opravljajo vlogo socialnega 
blažilnika. Ker se stanje na trgu dela hitro spreminja, se po raziskavah Mladine 2010 tudi 
Slovenija pomika v meje tega modela.  
 
Četrti model je k zaposlitvi usmerjen prehodni model, ki je značilen za celinske države. Pri 

tem so mladi že zelo zgodaj, glede na svojo uspešnost, usmerjeni na različne izobraževalno-
poklicne poti. Tak sistem mlade usmerja predvsem v delavnost. 
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Peti model je model posocialističnih držav. Posocialistične družbe se zelo hitro spreminjajo, 

tako hitro pa se spreminjajo tudi prehodi, zato jih ni mogoče opredeliti (prav tam). 
 
Metka Kuhar (Ule in Kuhar, 2003) poudarja štiri ključne prehode, ki nakazujejo prehajanje v 

odraslost: stabilna redna zaposlitev, odselitev od izvorne družine, stabilno partnerstvo in 

starševstvo. Na podlagi tega povzema pet modelov prehajanja – sredozemski, nordijski, 
postkomunistični, anglo-ameriški in srednjeevropski model. Razmere v vsaki izmed držav, so 

sicer zelo kompleksne in jih je težko uvrstiti v en sam model, kljub temu pa skozi tipologijo 
podaja nekatere tipične značilnosti posameznih modelov.  
 
V prvem so mladi deležni močne podpore s strani primarne družine. Svojo ekonomsko 

neodvisnost dosežejo razmeroma pozno, saj je tudi stanje na trgu dela precej rigidno. Gre za 
precej visoko stopnjo brezposelnosti mladih. Ko mladi zapustijo svojo primarno družino se 

razmeroma hitro poročijo in ustvarijo družino. Precej zaskrbljujoč je položaj žensk, kjer še 

zmeraj prevladuje model moškega hranitelja, ženske pa so pogosto odrinjene v sfero 

neplačanega dela.  
 
Za nordijski model je značilno, da ponuja univerzalne ugodnosti za vse državljane. Značilna 

je enakopravna delitev bogastva. Tak sistem mladim omogoča manjšo mero odvisnosti od 

primarnih družin in skupnosti. Mladi zgodaj zapustijo dom staršev in preizkušajo različne 

statuse. Razmeroma hitro po osamosvojitvi se zaposlijo in si ustvarijo družino. Značilen je 
tudi model dveh hraniteljev, kar ženske postavlja v enakopravnejši položaj. Mladi, ki so 
brezposelni prejemajo državno podporo. Obstaja tudi splošno zavarovanje proti 

brezposelnosti za vsakogar, ki je že bil prisoten na trgu dela.  
 
Anglo-ameriški model prehodov nižje vrednoti pomen izobraževanja. Prav tako so šibke 

povezave med izobraževanjem, usposabljanjem in trgom dela, socialna izključenost mladih pa 

je vse večja. Le ti so odvisni predvsem od družinske podpore, ki je na splošno nizka, saj 

države zanjo postavljajo precej visoke pogoje.   
 
Srednjeevropski model ne teži k socialni enakosti, temveč ohranja statusne razlike. Nekateri 

ga poimenujejo tudi konservativen model. Otroci že zelo zgodaj sprejmejo pomembne 

odločitve, ki so ključnega pomena za njihovo poklicno pot. Posledično se tako reproducirajo 

razredne razlike. Mladi prejemajo podporo predvsem od družine in manj od države. Kljub 
temu mladi v teh državah zgodaj zapustijo dom, vse kasneje pa se odločajo za družinsko 

življenje.  
 
Zadnji model je postkumunistični model. Zanj so značilne visoke družbene razlike, ki jih 
ustvarjata tranzicija in podaljševanje šolanja, mladi so vse bolj ranljiva skupina, odvisna 

predvsem od podpore družin. Število brezposelnih mladih se povečuje, število porok in otrok 

pa vse bolj upada. Avtorica med ta model delno prišteva tudi Slovenijo (prav tam).  
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Spremembe v družbi so prinesle spremenjene načine življenja, ki se kažejo v nekaterih 

značilnostih kot so spremembe v družinskem, izobraževalnem sistemu, spremembe v 

zaposlovanju, v odnosu do javnega in političnega ter spremembe v vsakdanjem življenju. 

Družine postajajo vse bolj raznolike, avtoriteta staršev slabi, vse večji je delež mladih, ki 
živijo v izvenzaklonskih skupnostih, se vse kasneje odločajo za poroko, otroke, izobraževanje 

se podaljšuje, prihaja do diverzifikacije izobraževalnih karier in demokratizacije 

izobraževalnih stilov, vstop na trg dela se zamika, zaposlitve so vse bolj prožne, nestabilne, 

prihaja do variiranja med zaposlenostjo in nezaposlenostjo, prekvalifikacij itd. Na področju 

javnega in političnega se kaže vse nižja udeležba mladih v javnem in političnem življenju, 

vzorce vsakdanjega življenja, vedenjske vzorce pa vse bolj oblikujejo mediji (Ule, 2008). 
Prihaja do zameglitve meja med mladostjo in odraslostjo, kot tudi med pripravo na aktivno 
življenje in njegovo dejanskostjo. Obdobje mladostni ni več ključnega pomena za oblikovanje 
osebnosti posameznic in posameznikov, niti ne določajo več biografskih elementov družbene 

poti in njihovega statusa, se pa dejavnosti, ki so bile nekoč značilne za obdobje mladosti, 

prenašajo v obdobje odraslosti (Ule, 2003, v Ule in Kuhar, 2003).     
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3 Od izobraževanja do prehoda na trg dela 
 
3.1 Razumevanje vloge znanja  
 
Položaj mladih v družbi je v veliki meri povezan z najrazličnejšimi izobraževalnimi 

institucijami, ki ponujajo najrazličnejše oblike formalnega in neformalnega izobraževanja. 
Skozi leta se spreminja razumevanje vloge znanja, še posebno formalnega. Na spremembe v 

razumevanju je vplivalo več dejavnikov, med njimi razumevanje družbene vloge šole, 

lastnosti šolskega znanja, vloga znanja v družbi ipd. Dlje časa je imelo formalno 

izobraževanje prav poseben položaj predvsem zato, ker je predstavljalo pomemben del 
statusnega simbola, ki so mu pripadali izobraženi sloji (Collins, 1979). V današnji družbi ne 

gre več le za statusni simbol, kje in kako visoko se bomo pojavili na družbeni lestvici, temveč 

za pomemben element preživetja. 
V zadnjih nekaj desetletjih se je pojavil vse večji pritisk na mlade, pridobiti si čim več in čim 

višjo izobrazbo, visoko kulturno raven in s tem veljavna priznanja, spričevala, nazive, ki 
omogočajo družbeno promocijo, privilegije, uveljavljanje, kariero in podobno (Ule, 2000, v 
Ule idr., 2000). 
Konkurenca, ki se na tem področju ustvarja, je tekma za kariero, naslove, priznanja, 

privilegije in podobno. Poleg šolskega izobraževanja je spekter formalnih in neformalnih 
izobraževanj vse širši, prav tako pa se spreminja vrednost tovrstnega izobraževanja, prinašajo 

pa priznanja na področju potrošnje in prostega časa, kot so šprtni, glasbeni dosežki, dosežki v 

medijih, modnih stilih, posebnih spretnostih itd. (Ule, 2000a).  
Collins (1979) pravi, da formalno znanje ni samo vrednota sama po sebi, pač pa je 

legitimirano znanje, ki omogoča pridobitev določenega družbenega statusa, zato je razširjeno 

pojmovanje znanja, ki ga je potrebno priznavati in ovrednotiti, več kot potrebno. Pomembna 

je povezanost šole in drugih ustanov, ki posredujejo znanje, ter sama povezanost med tistim, 
kar velja za formalno znanje in znanjem pridobljenim drugod. Družba znanja je vse bolj 

odvisna od stanja tehnološkega razvoja, politične razmere omogočajo standardizacijo, 

kvantifikacijo in komodifikacijo kulturne in intelektualne produkcije. Je družba, v kateri 

potekata proces podrejanja intelektualnega in kulturnega dela kapitalu (Močnik in Breznik, 

2013). 
»Investicija v izobrazbo in razvoj mladostnikov je vedno večji in glavni strošek družin, uspeh 
mladih v šoli in v izvenšolskih dejavnostih pa glavno merilo uspešnosti družin.« (Ule, 2003, 
str. 225)  
Zaradi pripisane vrednosti tem dosežkom, se intenzivno šolanje prične že zelo zgodaj in se 

podaljšuje v pozna dvajseta leta mladih. Sami dosežki so v veliki meri odvisni tudi od 
pomoči, podpore in varovanj (Ule, 2003). Kljub temu imajo takšni procesi negativne učinke, 

ki se odražajo v preobremenjenosti in stresu otrok, zaradi občutkov morebitne neuspešnosti. 

Izobraževalna nuja povzroča pospeševanje otroštva in obenem podaljševanje mladosti. Zaradi 

različnih možnosti raste potreba po individualno predelanih odločitvah. Ne gre več za izbor 

daljnosežnih življenjskih odločitev, vezanih na tradicijo, socializacijske izkušnje ali 

generacijske primerjave. Ravno zaradi svoje vloge postaja izobraževanje vse pomembnejše 

področje politik tako z vidika družbenega kot tudi individualnega razvoja posameznic in  
posameznikov. Kakovostno izobražena delovna sila prispeva k jasnejšemu razumevanju in 
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spodbujanju gospodarske rasti, izboljšanju socialne kohezije in zmanjševanju družbenih 

neenakosti in nenazadnje tudi k večji družbeni blaginji (Barle in Trunk Širca, 2010).  
 
Po besedah avtoric Andreje Barle in Nade Trunk Širca (2010) je prenos znanj eden od vitalnih 
procesov ohranjanja in razvoja človeške družbe ter hkrati eden najbolj dinamičnih elementov 

sodobnih družb. Ob tem na posebno mesto postavljata ravno institucionalizacijo znanja. 
Izobraževalne institucije, ki posameznicam in posameznikom omogočajo zadovoljevanje 
svojih interesov, povečujejo svoj nadzor nad vse večjim delom njihovega življenja. Tako 
postaja obdobje mladosti vse bolj podobno obdobju odraslosti, posameznice in posamezniki 
pa vse bolj družbeno določeni (Ule, 2002). Strah za lastno eksistenco povzroča dnevne 

psihološke krize ter glede prioritetnih znanj in veščin zmedo v posameznicah in posameznikih 
(Zrim -Martinjak, 2006). Beck (2009) pravi, da v družbi tveganja dodatne veščine dobijo 

življenjsko pomembnost. Okrepila se je zavest, da je rešitev za boljši položaj v družbi vezana 

na količino kulturnega kapitala in izobrazbe, ki si jo posameznice in posamezniki zmorejo 
pridobiti skozi proces odraščanja. Beck (2009) poudarja, da izobrazba v primerjavi z njenim 
pomenom v moderni, ne pomeni več zagotovila, varnosti, tveganja so v sodobni družbi 

prisotna tako pri tistih, z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo kot tudi pri posameznicah in 
posameznikih z osnovnošolsko izobrazbo. Nedvomno pa med njimi obstajajo razlike (prav 
tam). »Izobrazba je tako postala bolj cenjena ob dejstvu, da nudi manj varnosti kot nekoč.« 
(Klemenčič Rozman, Dekleva, 2007, v Dekleva idr., 2007, str. 36) 
 
Prehod od izobraževanja na trg dela je zagotovo eden najpomembnejših prehodov. Šele, ko je 
ta prehod uspešen, postavi posameznico ali posameznika v položaj enakopravnih članov 

družbe (Črnak Meglič, 2005) in ga določi za subjekt družbenega dogajanja (Barle in Trunk 
Širca, 2010). Posredovanje in oblikovanje znanja je tako neposredno povezano z družbeno 

močjo, saj znanje pogojuje vključenost v družbeno dogajanje (prav tam). S pridobitvijo 
zaposlitve jim je bolj ali manj omogočena socialno-ekonomska varnost in neodvisnost, hkrati 
pa jim le ta daje možnost, da svoje življenje, kariero, družino, itd., načrtujejo daljnosežneje 

(Črnak Meglič, 2005). Izobraževanje je torej pogoj za zaposlovanje mladih, hkrati pa 
izobraževanje v smislu vseživljenjskega učenja omogoča in pripomore k večji prilagodljivosti 
mladih na pogosto nepredvidljive razmere na trgu dela. Na ta način igra izobraževanje eno 

najpomembnejših vlog pri osamosvajanju mladih, pospešuje njihov osebnostni razvoj, 
pripomore k uresničevanju njihovih življenjskih ciljev ter učnih in raziskovalnih potencialov, 
njihove kreativnosti in inovativnosti (Bakovnik in Beočanin, 2010).  
 
Z razvojem individualizacije in globalizacije izginjajo varnost, resničnost, kar nakazuje 

prehod iz industrijske družbe, v družbo tveganja in negotovosti. Iz tega lahko izpeljemo 
trditev, da so tudi prehodi med šolanjem in delom dandanes izrazito individualizirani. Pri 
prenekaterih se izpeljejo šele z izdatno podporo družine in prilagojenih programov (Kobolt, 
Sitar-Cvetko in Stare, 2005). Med tem, ko je bila polno zaposlitvena družba nekoč za 

posameznika ali posameznico predvidljivo tveganje, postaja sodobno delo v družbi tveganja 

vse bolj nepredvidljivo, kjer postaja nejasno, koliko časa bo sploh še dosegljiva eksistenčna 

osnova zanje (Galuske, 2002, v Zorc Maver, v Dekleva idr., 2007). V družbi tveganja je ravno 

zaposlitev, prehod na trg dela, središče sprememb. Spremembe znotraj omenjene sfere niso 
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predvidljive niti za posameznice in posameznike niti za državo in politiko. Plačano delo je za 

mlade že skoraj življenjske pomembnosti. Povezano je z množico individualnih razvojnih 

pogojev, kot so varnost, priznanje in so predpostavka zadovoljivemu identitetnemu razvoju in 
socialni integraciji posameznika ali posameznice. Prihaja do konflikta med kapitalom in 
delom na eni strani in socialnostrkturno močjo in socialnointegrativno funkcijo na drugi stani. 

Po besedah Darje Zorc Maver (2007, v Dekleva idr., 2007) se preko zaposlovanja ne ustvarja 
samo bogastva, pač pa natanko določen tip človeka, normaliziran-normiran človek, ki ga 

družba potrebuje, ji odgovarja. Rifkin (2004) pravi, da so generacije, sodobne družbe 

transformirane. Posameznice in posamezniki so postali stroji, ujeti v neusmiljenem pregonu 
za materialnimi dobrinami. Živimo z idejo, da je je znanje povezano z varnostjo in da je 

varnost pogojena s finančno avtonomnostjo. Kopičenje bogastva postaja primaren obred (prav 
tam). Zaposljivost tako ne proizvaja samo dobrin, bogastva, temveč tudi dušo določene 

mentalne, duhovne drže, motivacije in dispozicije, ki omogočajo konkretne družbene vzorce 
(Zorc Maver, 2007, v Dekleva idr., 2007). Svetlik (2001) meni, da prehod na trg dela v 
Sloveniji zaznamujejo vse manj številčne generacije mladih in podaljševanje šolanja na eni 

strani, ter struktura zaposlitvenih priložnosti na drugi strani, kjer izrazito prevladuje zaposlitev 

za določen čas, kar veča število prehodov v in iz polja zaposlenosti pri mladih, v primerjavi s 
starejšo delovno silo. V Sloveniji je v izraziti prevladi tudi študentski trg delovne sile, ki bo in 
v določeni meri že, predstavlja resno konkurenco mladim, ki so izobraževanje že zaključili.  
 
Življenje mladih je polno najrazličnejših sprememb, ki vplivajo na njihov razvoj. Eno takšnih 

sprememb predstavljajo omenjeni prehodi, dogodki na področju izobraževanja, na trgu dela, 

in drugje, kot tudi nedogodki, ki jih posameznice in posamezniki pričakujejo, pa se ne 
zgodijo. Teh je v mladosti veliko. Vsi že omenjeni dogodki lahko po besedah avtoric Sonje 
Žorga in Olge Poljšak – Škraban (2007, v Dekleva idr., 2007) v njihovi biti naselijo strah, 
tesnobo, pomembno pa vplivajo tudi na ponjihove zmožnosti za osebnostno rast in razvoj. Pri 
tem gre za dinamičen proces, za cikel prehajanja (Hopson, 1981, po Sugarman, 1986, v 

Dekleva idr., 2007), v katerem se posameznice in posamezniki spreminjajo in prehajajo iz ene 
ravni na drugo in je povezan tudi z občutkom njigove večje oziroma manjše kompetentnosti. 

Zaradi hitrih sprememb, ki se dogajajo v zadnjih nekaj desetletjih, se lahko zgodi, da smo 
pahnjeni v nov ciklus prehajanja, še preden zaključimo prejšnjega. S tem se izgubi tudi 

možnost, da izkusimo višjo stopnjo integriranosti in si ustvarimo zadovoljiv občutek 

samospoštovanja, kar lahko pripelje do vse večje frustriranosti, nezadovoljstva, občutka 

nekompetentnosti itd. (Žorga, Poljšak – Škraban, 2007, v Dekleva idr., 2007) na osebni ravni, 
kot tudi socialne izključenosti na družbeni.  
Socialno  izključenost  mladi  razumejo  predvsem  kot občutek nemoči, da bi uspeli 

spremeniti svojo življenjsko situacijo (Ule, 2000b). Prisila individualizacije mnogokrat 
preseže spoprijemalne strategije, tudi pri tistih, ki so psihosocialno dobro opremljeni (Kobolt, 
Sitar-Cvetko in Stare, 2005).  
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3.2 Socialna izključenost mladih 
 
Globalizacija, individualizacija, modernizacija in drugi procesi, ki so okrepljeni še s sunki 
tranzicijskih sprememb, imajo pomemben vpliv na mlade skozi institucije, od katerih so skozi 
vsakdanje življenje odvisni. Zdi se, da omenjeni procesi, dogajanja v sodobni družbi, 
ustvarjajo predvsem dve skupini mladih; zmagovalke/zmagovalce in poraženke/poražence. Po 
besedah avtorice Tanje Rener (2007) imajo prvi tako družbene, kot osebne vire, s katerimi 
sprejemajo priložnosti, ki jih ponuja »svetovno razširjanje neoliberalnega kapitalizma.« 

(Rener, 2007, str. 43) Tisti pa, ki se globalizacijskim zahtevam ne zmorejo, se bodisi nočejo 

prilagoditi, pa tvegajo vstop med poražene. Oboji, imajo svojo usodo le delno pod lastnim 
nadzorom, toda zmagovalke/zmagovalci vedo, kaj z njo početi, da bodo imeli od tega korist 
(prav tam). Vsaka individuum je tako vključen v določen način življenja, način, ki je v 

posamezni družbi zaželjen. Vključuje se tako, da sodeluje v posameznih institucijah in 

mehanizmih, s pomočjo katerih se civilno, socialno, ekonomsko in še kako drugače vključuje 

v družbo (prav tam). Kakor hitro pa temu ni tako, postanejo le ti za družbo manj »koristni«, 
izključeni. Koncept socialne izključenosti je pojem, ki postavlja mnoge na sam rob družbe. 
Room (1993) razvršča posameznice/posameznike v skupino socialno izključenih takrat, kadar 
so ti deprivilegirani v odnosu do izobrazbe, stanovanjske oskrbe, finančnih virov, državnih 
storitev, zdravstvene nege, itd. Njihova možnost za dostop do širših socialnih institucij, ki 

razpolagajo s temi življenjskimi možnostmi je mnogo manjša od ostale populacije, hkrati pa 

ta prikrajšanost traja dalj časa.  
Pierson (2002, v Martinjak, 2004) poudarja, da pojem socialne izključenost predstavlja vrsto 

socialnih problemov, ki se medsebojno prepletajo. Socialno izključenost definira kot »proces, 
ki posameznika in družine, skupine in soseske, prikrajšuje za sredstva, potrebna za 

sodelovanje pri družbenih, ekonomskih in političnih dejavnostih družbe kot celote. Ta proces 
je predvsem posledica revščine in nizkih dohodkov, toda krepijo ga še drugi dejavniki, kot so 

diskriminacija, nizka izobrazba in slabše življenjske razmere. V tem procesu so ljudje za 

dolgo obdobje odrezani od ustanov in storitev, družbenih mrež in priložnosti za razvoj, ki jih 

uživa velika večina družbe.« (Pierson, 2002, str.7, v Martinjak, 2004, str. 486) 
Avtor dodaja, da s pojmom socialne izključenosti ne opredeljujemo le materialnega 
pomanjkanja, temveč splet med seboj povezanih problemov, kot so nezaposlenost, nizki 
prihodki, visoka stopnja kriminala, slabo zdravje, razpadi družin, itd. (Pierson 2002, v 
Martinjak, 2003). Nesodelovanje ali le delno sodelovanje v omenjenih dejavnostih tako 
pomeni izločenost posameznice, posameznika ali skupin iz možnosti, priložnosti, ki so v 

določeni družbi zaželjeni, če ne pričakovani.   
Koncept socialne izključenosti je nedvomno širok in večdimenzionalen. Na to opozarjajo tudi 

nekateri družboslovci, med njimi Commins (1993, v Trbanc, 1996). 
Koncept socialne izključenosti razume v okviru neuspeha pri sodelovanju v sistemih, ki 

posameznici ali posamezniku omogočajo vključenost v družbo. Prepoznava štiri takšne 

sisteme; pravnega, ta omogoča civilno vključenost posameznice/posameznika in pomeni 
enakopravno pozicijo državljanke/državljana v demokratični družbi, naslednji je trg delovne 
sile, ki omogoča njuno ekonomsko vključenost, nadaljuje s sistemom države blaginje, ki je 

namenjen uporabi socialnih storitev države in s tem socialno vključenost ter zaključuje z 

družinskim sistemom in sistemom sosedskih in prijateljskih mrež, ki posameznici ali 
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posamezniku omogočajo določeno mero varnosti, podpore in kažejo na njuno medosebno 
vključenost (prav tam). Socialna izključenost tako zajema štiri sisteme, znotraj njih pa 

številna področja, na katerih je oseba lahko izključena. Svojo pozornost bi morda lahko 
namenili tudi sistemu izobraževanja. Spremembe, kot so na primer masovno izobraževanje, 

bolonjska reforma, procesi povezani s spremembami na področju pripravništva in podobno, 

prinašajo določene spremembe tudi na trg dela, ki mlade spremljajo že skozi različne oblike 

študentskega dela, vse do vstopa v trajnejša delovna razmerja, ki so vse bolj ovita v 

prekarnost.  
Commins (1993, v Trbanc, 1996) meni, da o socialni izključenosti v širšem smislu lahko 

govorimo že takrat, kadar so posameznice ali posamezniki, skupine izključeni ali slabo 

vključeni že v enem od sistemov. 
 Avtorica Martina Trbanc dodaja, da temu ni povsem tako, saj razni kompenzacijski 
mehanizmi preprečujejo, da bi bila posameznica ali posameznik, ki sta izključena ali slabo 
vključena v enem od sistemov, že tudi socialno izključena iz celotnega polja. Pravi, da o 
socialni izključenosti v širšem smislu govorimo takrat, kadar se izključenosti nakopičijo v 

večih sistemih, ali na večih področjih znotraj različnih sistemov (prav tam).  
Socialna izključenost v družbi tveganja temelji na novih izkušnjah in oblikah revščine, ki pa 

ne temelji več le na materialnem pomanjkanju in nezaposlenosti, pač pa vse bolj tudi na 

pomanjkanju alternativnih možnosti in osiromašeni viziji o drugačnem mogočem življenju in 

svetu nasploh. Nove oblike revščine tako vplivajo predvsem na mlade, ki šele vstopajo v 

produktivno življenje, pri tem pa so se primorani neprestano soočati s pomanjkanjem 

izkušenj, znanja, denarja, socialnih podpornih mrež itd. (Mikič idr., 2009).  
Tudi posameznice in posamezniki, ki so socialno vključeni, več nimajo trdno določenih 

družbenih vlog, vendar pa ti redkeje doživljajo tveganja ob negotovih izbirah, kot nevarnost, 

za identitetno izgubo. Manj kot je področij, v katerih so le ti vključeni, večja je nevarnost 

posameznih tveganj in izbir, da bodo morda pomenile identitetno izgubo (Mikič idr., 2009).    
Sociologi mladine so si enotni, da je edini način socializacije mladih v družbi tveganja, 

samosocializacija. To pomeni, da življenjskega poteka in biografije mladih ne more določiti 

nobena institucija, ali organizacija, pač pa le oni sami (Mikič idr., 2009). 
Skozi poskuse mladih, da bi se prebili iz faze odraščanja v fazo odraslosti, lahko prihaja do 
stresnih izkušenj. Na svoji poti velikokrat nimajo dovolj podpore, ki bi jo nudile različne 

referenčne skupine ali formalne in  neformalne mreže, hkrati pa jim velikokrat ni dopuščeno, 

da bi delovali kot enakopravni in enakovreni odraslim (Ule idr., 2000, v Mikič idr., 2009). 
Vprašanje večdimenzionalne izključenost mladih razkriva potrebo po novih virih pomoči, 

ponovem razmisleku o vključevanju, o možnih novih integrativnih poljih (Williamson, 2003, 
v Mikič idr., 2009). Takšno polje je lahko tudi mladinsko delo, vzbuja upe novega možnega 

načina vseživljenjskega učenja, relativno neodvsinega od sistema izobraževanja in plačanega 

dela, povezanega pa s prostim časom, kot še edino preostalo »areno avtonomije mladih« 

(Mikič idr., 2009). 
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Indikatorji izključenosti 
 
Indikatorjev, ki pripomorejo k socialni izključenosti je veliko in se največkrat med seboj tudi 

prepletajo.  
Darja Zaviršek in Jelka Škerjanc (2000) v svoji Analizi položajev izključenih družbenih 

skupin v Sloveniji, navajata 3 ključne indikatorje: 
 

1. ekonomske,  
2. socialne,  
3. psihološke.  

 
Med ekonomske indikatorje prištevata:  

- otežen dostop do izobraževanja, zlasti študija,  
- nedostopnost do dela/brezposelnost, 
- pomanjkanje možnosti izbire pri poklicnem izobraževanju,  
- pomanjkanje možnosti izbire poklica,  
- pomanjkanje informacij.  

 
 Med socialne indikatorje prištevata:  

- institucionalizem, hospitalizem in azilarno prakso, 
- socialno varstvo, ki temelji pretežno na načelu skrbi za ljudi, ki potrebujejo pomoč, in 

manj na osebni avtonomiji in individualnih pravicah (infantilizacija in pokroviteljski 
odnos do uporabnikov socialnega varstva),  

- odsotnost izbire izvajalcev socialnih storitev; sistem »paketa« — ko ustanova 
socialnega varstva ponudi človeku paket storitev, ki jih mora uporabnica ali uporabnik 
v celoti sprejeti ali zavrniti (primer je varstveno delovni center, kjer ima oseba 
zagotovljeno dnevno vodenje in varstvo, vendar le, če obiskuje VDC; človek, ki 

potrebuje stanovanje, nekajurno nego in hrano, mora zaradi teh potreb vse življenje 

živeti v zavodu). 
 
 Med psihološke indikatorje prištevata:  

- skromno samopodobo in samozavest osebe, ki doživlja izključevanje,  
- doživljanje interpersonalne in institucionalne viktimizacije, 
- občutek, da je treba biti hvaležen državi, 
- strah, da bi imela zahteva po boljših uslugah negativne posledice in privedla do novih 

izključevanj, 
- nezaupanje v institut pravne države,  
- atribucijo ali pripisovanje negativnih etiket,  
- stereotipe in z njimi obarvano javno mnenje o določeni socialni problematiki,  
- socialno izolacijo in dolgotrajno osamljenost,  
- občutek, da nima pomena zahtevati spremembe, saj se ne bo nič spremenilo (prav tam, 

str. 389-390). 
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3.3 Dejavniki, ki vplivajo na hitrost prehoda iz izobraževanja v zaposlitev 
 
Martina Trbanc (2007) deli dejavnike v tri skupine; strukturne, individualne in institucionalne 
dejavnike.  
 

1. Strukturni dejavniki 
V to skupino vključi demografske in ekonomske dejavnike. Pravi, da na zaposlovanje mladih 

pomembno vpliva dejansko število mladih, ki letno zapustijo programe izobraževanja in se 

podajo v iskanje zaposlitve. Med ekonomske dejavnike pa prišteva strukturo in obseg 

povpraševanja po zaposlovanju, hkrati pa tudi usklajeno razmerje med prilivom mladih na trg 
dela in strukturo aktualnega povpraševanja. 
  

2.  Individualni dejavniki 
 K tem prišteva lastnosti, na podlagi katerih se mladi razlikujejo od starejših na trgu delovne 

sile. Te lastnosti so lahko dejanske ali pa so mladim pripisane. Nekaj pripisanih lastnosti, ki 
jih družba morda nekoliko etiketirajoče pripisuje mladim so; lastnost manjše odgovornosti, 

manjša pripadnost, nezrelost, neresnost, nenatančnost itd. Martina Trbanc (2007) meni, da se 
zaradi teh lastnosti delodajalci neradi odločijo za zaposlitev mladega kadra, ker zanje 
prestavljajo tvegano delovno silo. Kljub temu pa mlade odlikujejo tudi pozitivne lastnosti;  
boljša in lažja prilagodljivost, inovativnost, kreativnost itd. Mladi so prav tako hitreje 
pripravljeni sprejeti slabšo zaposlitev ali delo v slabših delovnih razmerah, s slabšim 

plačilom, kot pa starejše osebe.  
 

3. Institucionalni dejavniki 
Avtorica k tem dejavnikom prišteva dejavnike, ki so povezani s strukturo in organizacijo 

izobraževalnega sistema, povezave med šolami in delodajalci ter institucionalizirane prehode 
iz šolanja v zaposlitev, kot je vajeništvo, delovna praksa, pripravništvo in štipendije (prav 
tam). 
 
4 Izobraženi  mladi - prekarni delavci 
 
»V vsakem drobcu našega dela se mora poznati 
usmerjenje energij v smeri borbe za Pravico; 
če ne naše, prihodnje, če ne prihodnje, 
bo bodoče pokolenje zmagalo.« (Srečko Kosovel) 
 
Socialna ranljivost mladih in z njo vsi njeni dejavniki so posledica družbenih sprememb 

konec 20. stoletja. Kapitalizem, ki sistemsko zajema vso dogajanje znotraj teh sprememb, po 
mnenju avtorja Rifkina (2007) vodi h koncu dela. Sile na trgu dela, v izobraževanju, korenito 

spreminjajo nekoč trdne in precej gotove družbene sfere. Kapitalizem, ki temelji na presežni 

vrednosti, do katere v kapitalistični družbi pridemo z zmanjševanjem vhodnih stroškov, tudi 

stroškov dela, skupaj z vpetostjo tržnih odnosov v proizvodno verigo, omogoča krepitev 

odnosov podrejenosti, zatiranosti, odvisnosti in izkoriščanja (Rifkin, 2007). Bistvena za 
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delovanje in obstoj kapitalističnega sistema so proizvodna sredstva v zasebni lasti in obstoj 
samega trga. Kapitalistike in kapitalisti z namenom povečanja svojega dobička izkoriščajo 

delovno silo in fizična sredstva za proizvodnjo dobrin (Haralambos in Holborn, 1995). 
Fleksibilizacija predstavlja eno izmed poti do dobička in je del analiz, njenega povečevanja 

od osemdesetih let dvajsetega stoletja. Beck (2001, v Turšič, 2012) pravi, da iz sistema 

standardizirane polne zaposlenosti preidemo v sistem fleksibilno-pluralne podzaposlenosti. 
Znotraj te se zvrstijo tri vrste fleksibilnosti: fleksibilnost delovnega časa, ki zajema predvsem 

delo za krajši delovni čas, deljeni čas, drsni delovni čas, fleksibilizacija kraja, za katero je 

značilno delo na domu, v tujini ter fleksibilizacija delovne pogodbe, kjer gre za nestandardne 
oblike dela. 
Oblike nekoč tradicionalnih delovnih razmerij – stalne zaposlitve za nedoločen čas – so 
zamenjale negotove, nestalne, prekarne oblike delovnih razmerij. Takšne oblike dela krčijo 

pravice delavcev, zahtevajo vse večjo mero fleksibilnosti, prilagodljivosti, segajo na vsa 
področja človeškega življenja, zdravja, ekonomskega vidika, družino, na odnose znotraj nje, 
prosti čas, itd., zato ne govorimo zgolj o prekarnem delu, temveč o prekarizaciji življenja 

(Turšič, 2012). Veliko število posameznic in posameznikov po vsem svetu, trpi zaradi 
negotovih, nepredvidljivih delovnih pogojev. Brezposelnost sama po sebi je razlog za 
zaskrbljenost, velikokrat pa le ta ne zajame tudi ljudi, ki jih družba ne kategorizira v 

kategorijo brezposelnih. Gre za posameznice in posameznike, ki so sicer zaposleni, a se 
soočajo s problemom nedostojnega, velikokrat neplačanega dela, ki to postane predvsem 
zaradi fleksibilizacije dela.  
Biti ali celo zahtevati fleksibilnost v sferi dela ni nič spornega, v kolikor jo vrednotimo iz 
pročelja novodobne kapitalistične logike. Ta zagovarja svobodo, svobodno izbiro, pri čemer 

se zdi fleksibilna oblika zaposlitve več kot idealna, saj za posameznico ali posameznika 
pomeni, da lahko povsem svobodno izbira oblike delovnih razmerij in neposredno določa tudi 

njihovo mero fleksibilnosti. Izbrane nestandardne oblike dela in plačila, ki bi bile na podlagi 

takšne logike stvar prostovoljne izbire, seveda niso prepoznane kot prekarne. Avtorica 
Hariette Bradley, idr. (2000) menijo, da je za pozitivno retoriko fleksibilnosti skrita kruta 
realnost mnogih posameznikov in posameznic, delavcev in delavk, za katero so značilni slaba 

plača, negotovost in slabe delovne razmere. Kritična je do optimistične obravnave 

fleksibilnosti, kot novosti, ki naj bi omogočala beg od standardnih zaposlitev. Fleksibilizacija 
je v veliki meri domena manjšega števila ljudi, ki so na vsakodnevni ravni del številnih 

možnosti in priložnosti. Nasproten učinek pa ima pri posameznicah in posameznikih, ki niso 
del priviligirane družbe. Omenjena avtorica opozarja na nujnost analize dejavnikov, ki 

vplivajo na izbirnost oblik in vrst fleksibilnih zaposlitev, ki so na voljo določenim skupinam 

zaposlenih (prav tam). Dejstvo je, da najmanj zaželene oblike fleksibilnega, novodobnega 
dela opravljajo veliko pogostoje določene dužbene skupine, ženske, neizobraženi delavci, 

invalidne osebe, imigranti, pripadniki rasnih in etničnih manjšin (Rowbotham, 1998, v Kanjuo 
Mrčela in Ignjatović, 2015), vse pogosteje pa tudi mladi, iskalci in iskalke prve zaposlitve in 
vse več tudi študentje in študentke. Razmere kažejo, da fleksibilne oblike zaposlovanja 

ostajajo uporabno sredstvo predvsem za delodajalce, države pa jih spodbujajo predvsem s 

svojimi politikami zaposlovanja, saj želijo s tem povečati učinkovitost gospodarstva, hkrati pa 

naj bi fleksibilnost omogočala lažje prilagajanje in spoprijemanje s spremembami, ki so vse 
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hitrejše in nepredvidljive. Posamezniki in posameznice se jim seveda morajo prilagoditi, ker 

druge izbire nimajo (Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015).  
Sennett (2008) meni, da smo ljudje v veliki meri odvisni od posameznih institucij, ki nam 
zagotavljajo socialno vključenost in varnost. V socialnem kapitalizmu so te institucije 

delovale učinkovito in posameznicam ter posameznikom omogočale oboje, celo na račun 

učinkovitosti. Kapitalizem sodobnega časa pa je te institucije predrugačil, vendar ne v korist 

posameznikom in posameznicam, ne na način, da bi spremembe ljudi osvobodile. Spremembe 

so vse prej kot pozitivne, nove ustanove so kratkoročno usmerjene, tekmovalne in spodbujajo 

socialno izolacijo, od ljudi pa zahtevajo vse hitrejše prilagajanje hitro spreminjajočim se 

razmeram in med njimi sprožajo vse večjo neenakost. Kot je povedal že Beck (2009), prihaja 

do vse večje družbene dezintegracije, odtujevanja ljudi in umikanja v individualno.        
 
4.1 Pojem prekarnega dela 
 
Pomen dela se vse bolj spreminja. V industrijski družbi je pridobitno delo pomenilo os 

življenja. Skupaj z družino je delo tvorilo dvopolni koordinatni sistem, v katerega je vpeto 
samo življenje v tej dobi. Dandanes je stanje precej drugačno. Niti družina, niti zaposlitev več 

ne opravljata svoje prvotne funkcije (Beck, 2009). Nestandardne oblike dela so tako v 
Sloveniji, kot tudi po svetu, začele preplavljati sfero nekoč standardnih oblik dela, zaposlitve, 

ki je za posameznico/posameznika najpogosteje pomenila doživljenjsko zaposlitev. Svetlik 
(1994) standardne oblike zaposlitve opredeljuje kot delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen 

čas, s polnm delovnim časom, sama zaposlitev pa predstavlja prevladujočo obliko zaposlitve. 

Avtor Bologna (2010) atipična dela definira negacijsko, torej vse, kar ni standardno delo, torej 
delo s pogobdo za nedoločen čas. A če se ozremo v obdobje osamosvojitve Slovenije in s tem 
v čas nastanka slovenskega tržnega gospodarstva, je moč opaziti razrast nestandardnih oblik 

dela in zaposlitve. Od standardnih oblik zaposlitve močno odstopa tudi prekarno delo.  
»Prekarno« ali »prekerno« delo, se v bistvu svoje definicije navezuje predvsem na odnos do 
zaposlitve za nedoločen čas. Gre za določene pravice, ki jih imajo prekarne delavke in delavci 
v določenem delovnem razmerju, bodisi v sklopu dela po študentski napotnici, pogodbi za 

določen čas, avtorski pogodbi, itd.  
Močnik (2006) prekarni delovni odnos opredeljuje kot zaposlitev za določen čas, kjer so 

posameznici, posamezniku odvzete pravice, ki sicer pripadajo delavkam in delavcem. V te so 
zajeti redni letni, bolniški, porodniški dopusti, zakonsko omejen delovni čas, ureditev nadur, 
prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje itd. Prekarni delovni odnosi so negotovi, 
nestalni, so odnosi po milosti delodajalk oziroma delodajalcev, tistih, ki zaposlujejo. So 
začasni in navadno brez pripadajočih pravic iz dela. Izraz prekarizacija se s stališča delavk in 

delavcev nanaša na kapitalski vidik fleksibilizacije trga delovne sile, na fleksibilnost same 

delovne sile (Močnik 2004, v Callinicos, 2004).  
Izraz prekaren izhaja iz latinske besede precarious, ki v prvotnem pomenu besede zaznamuje 
nekaj izprošenega, priberačenega, po milosti dobljenega. V drugotnem pomenu pa nekaj 

negotovega, nestalnega. Slovenska sopomenka »prekaren« je izpeljana iz francoske besede 
précaire, ki je iz latinščine prevzet pravni izraz in pomeni dovoljenje do preklica ali na 
prošnjo. V razširjenem pomenu pa prav tako zaznamuje nekaj negotovega, dvomljivega, 

nestalnega (prav tam). Prekernega dela ne označujeje univerzalna definicija. Zaznamujejo ga 
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pridevniki kot so atipično, neredno, začasno, marginalno, nestabilno, podzaposlitveno, 
pogojno določena, kratkoročna zaposlitev (contingent-fixed-short term job) (Myoung-Hee, 
Chang-yup, Jin-Kyung in Ichiro, 2008, v Turšič, 2012). Avtorica Aleksandra Kanjuo Mrčela 

in avtor Miroljub Ignjatović (2015) sta mnenja, da ima prekarnost zgolj negativno konotacijo, 
saj označuje razmere dela in zaposlovanja, ki imajo za posameznico ali posameznika zgolj 
negativne posledice. Te so z vidika delavcev in delavk negotove, nepredvidljive, tvegane. 
Standing (2014, v Kanjuo Mrčela in Ignjatović, 2015) se pri opredelitvi prekarnosti naslanja 
na Bourdieuja, ki pojem razume kot nov način dominacije, posledico prestrukturiranja 

gospodarstva, ki delavke in delavce sili v podrejenost. Po njegovem mnenju sta proces 
globalizacije in razdrobljenost trga delovne sile postopno ustvarila še nekoč izredno stanje 

negotovosti, ki je v družbi tveganja postalo splošno in stalno stanje negotovosti delavcev in 

delavk. Standing prekariat opredeli kot družbeni razred v nastajanju. Zanj veljajo določeni 

pogoji. Za prekarne delavce in delavke je značilno pomajnkanje identitete, živijo za dani 

trenutek, brez varne identitete in občutka razvoja na podlagi njihovega dela in življenjskega 

stila. 
Rodgers (1989, v Turšič, 2012) prekarno delo opredeljuje v povezavi s štirimi dimenzijami.  
 
Loči dimenzijo: 
 

1. negotovosti: delo, ki ga posameznik ali posameznica opravlja, je kratkotrajno, 
tveganje za izgublo le tega pa je veliko, 

2. nadzora nad delom: delo je vse bolj nevarno in negotovo, v kolikor je delavkin ali 
delavčev nadzor nad samim delom, delovnimi pogoji, krajem, hitrostjo dela, 
plačilom, itd., manjši, 

3. zavarovanja: ta dimenzija zajema pravice zaposlenih, socialno varnost, ki zajema 
na primer nadomestilo bolniške, pokojnino, zdravstveno zavarovanje, itd., 

4. prihodka: nižji kot je prihodek, večje je tveganje revščine, večja je socialna in 

ekonomska ranljivost, bolj negotove so socialne razmere.      
 

4.2 Tipične oblike prekarnega dela 
 
Ko se posameznice in posamezniki znajdejo na trgu dela, ali bolje rečeno, v polju iskanja 

dela, se znajdejo med različnimi oblikami zaposlovanja. Zakon o delovnih razmerjih določa, 

da naj bi se pogodbe o zaposlitvi sklenile za nedoločen čas, v določenih primerih pa dopušča 

tudi druge oblike zaposlitve. Zaposlitvena praksa kaže na to, da so druge oblike zaposlitve 
postale vse bolj razširjene in jih ne moremo več dojemati kot izjeme. Atipične oblike 

zaposlitve, ki jih pozna zakonodaja in so vključena v statistična raziskovanja stanja, močno 
opozarjajo na razširjenost teh oblik (Breznik, 2013).    
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Avtorica Marija Turšič (2012) povzema Sennettovo delite tipčnih prekarnih oblik dela. Ta 
loči naslednje: 
 

1. zaposlitev za krajši delovni čas; gre za običajno delo za polovični delovni čas,  
2. delo za določen čas; predstavlja ga začasno delo,  
3. zaposlitev preko različnih agencij za posredovanje dela, 
4. delo preko podjemne pogodbe ali pogodbe o delu, 
5. študentsko delo, 
6. delo preko avtorske pogodbe ali honorarno delo, 
7. samozaposlitveno delo, 
8. delo preko javnih del, 
9. delo na črno. 
10. podzaposlitev; delo, ki traja manj časa, prinaša manjše plačilo, oseba opravlja delo 

pod svojo doseženo izobrazbo, kot bi si želela.  
 
Sennett pravi, da gre velikokrat za preplet vseh naštetih. Oblike prekarnega dela so vključene 

v Zakonu o delovnih razmerjih in so opredeljene kot izjeme. Avtorica Maja Breznik (2013) pa 
opozarja še na druge atipične oblike dela, ki se pojavljajo v praksi, a niso neposredno zapisane 

v delovnopravni zakonodaji. Omenja navidezno zaposlene delavce in delavke ter navidezno 
podizvajalske delavke in delavce. Prvo skupino sestavljajo posamezniki in posameznice, ki so 
bili v določenih primerih odpuščeni in so jim delodajalke/delodajalci ponudili možnost, da še 

zmeraj opravljajo delo kot so ga do sedaj, vendar kot samozaposlene/samozaposleni in na 
podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju. V drugo skupino so uvrščeni delavci in delavke, 
ki delo opravljajo v »podizvajalskih podjetjih«. Ti so zaposleni pri delodajalki/delodajalcu, 
vendar delo opravljajo pri uporabnikih/uporabnicah. Osebe zaposlene v podizvajalskih 
podjetjih, so ponavadi »posredovane« drugim uporabnikom, uporabnicam. Podizvajalska 
podjetja tako k svojim partnerjem napotujejo delavce in delavke, pri čemer gre za prikrito 

zagotavljanje dela delavcev in delavk drugemu uporabniku/uporabnici (prav tam).      
Avtorica Emma Walters skupaj z avtorjema Warren in Dobbie (2006) k omenjenim oblikam 
dodajajo še po svetu vse bolj aktualno »freelance« obliko dela. »Freelancer« je oseba, ki je 
ponavadi samozaposlena in svoje storitve prodaja različnim delodajalkam ali delodajalcem, ne 
da bi z njimi sklenil dolgoročno sodelovanje. Avtorji ugotavljajo, da tovrstno delo ponavadi ni 
izbira, pač pa je velikokrat edina možnost, ki jim ostane, kar je ena izmed temeljnih 

značilnosti prekarnih oblik dela. 
 
4.3 Kdo so prekarni delavci in delavke? 
 
Standing (2014) v svojem delu oblikuje tri skupine prekarnih delavk in delavcev, ki zanj 
predstavljajo temeljno strukturo prekarnega razreda. Prvo skupino tvorijo tiste posameznice in 
posamezniki, ki dosegajo nižjo izobrazbo in so izpadli iz skupnosti delavskega razreda in 
družin. Ti ponavadi krivijo druge prekarne delavke, delavce, da jim odžirajo delo in kratijo 

socialne pravice. Drugo skupino predstavljajo tradicionalno marginalizirani delavci in delavke 
– migrant, Romi, azilanti in tisti, ki se znotraj družbe pogosteje soočajo s socialno 

izključenostjo, so nevidni, tisti brez glasu in z najmanj moči. Tretja skupina, ki je po 
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Standingu naraščajoča skupina prekarnih delavcev in delavk, so izobraženi mladi in ljudje, ki 

so tekom izobraževanja pričakovali obetavne karierne poti, doživeli pa so realnost polno 
negotovosti in pomanjkanja priložnosti. Standing v tej skupini vidi voditeljsko, razsvetljensko 

vlogo, moč in upanje za spremembe ekonomske in politične ureditve danes (Standing, 2014).  
Standing (2014) »razred« prekarnih delavcev in delavk, povezuje tudi z družbeno strukturo. 

Meni, da je le ta piramidno sestavljena. Vrh piramidnega sistema sestavlja elita, ki jo sestavlja 
majhno število zelo bogatih ljudi, elita, ki ima močan vpliv na celoten sistem, vlado, itd., sledi 
jim salariat, ki ga sestavljajo posamezniki in posameznice, ki še zasedajo delovna mesta za 

nedoločen čas, njihova zaposlitev je stabilna, prav tako pa uživajo vse socialne pravice. Gre 
za velike koorporacije, javno administracijo. Naslednjo skupino predstavljajo ljudje, ki si ne 
želijo standardne zaposlitve, Standing jih imenuje Proficians (»strpneži«). Gre za 
posameznike in posameznice, ki so neodvisni delavci in delavke, fleksibilen način dela jim 
ugaja. Sledi skupina fizičnih delavcev, proletariat, ki po Standingovem mnenju predstavljajo 
ostanke starega delavskega razreda. Na tem razredu je zgrajena klasična socialna država. Ta 

razred se po avtorjevem mnenju krči, prav tako pa z razredom izginja nekoč tradicionalen 
občutek solidarnosti. Pod vsemi naštetimi pa se nahaja prekariat, ki ga sestavljajo ogromne 
skupine nezaposlenih ljudi, z omejenimi delavskimi pravicami, med katerimi je tudi veliko 
mladih iskalcev in iskalk zaposlitve.      
Podatkov, ki bi kazali na razširjenost prekarnega dela med mladimi, študenti in študentkami, 
praktično ni. A številne zgodbe opozarjajo na razširjenost prekarnega dela tudi med njimi. 

Študentsko delo, ki ga opravljajo mladi v enakem ali celo večjem obsegu kot redno zaposleni, 
pogostost opravljanja dela, narava dela, ki ga opravljajo, so kazalci, da študentsko delo, ki je 

sicer definirano kot začasna in občasna oblika dela, zajema elemente delovnega razmerja, s 

čimer so kršene temeljne delavske pravice posameznice ali posameznika. 
 
5 Gledališče zatiranih 
 
5.1 Gledališče zatiranih - možnost transformacije 
 
Družba je še zmeraj v veliki meri osnovana na razmerju moči med nami in drugimi. Le ta 

ustvarjamo sami, s svojim delovanjem. O njih soodločamo s svojo politično participacijo ali 
na drugi strani ignoranco, sooblikujemo jih s tem, ko dopuščamo vzpostavljanje moči nad 

nami ali pa se takšnim represijam upremo in vzamemo odgovornost in moč v svoje roke 

(Polajnar, 2014, v Adamič idr., 2014). 
 
V aktivnost usmerjene so tudi metode gledališča zatiranih, katerih korenine segajo v 60. leta 
prejšnjega desetletja. Njihov začetnik je brazilski režiser, dramatik, aktivist in politik Augusto 
Boal (1931–2009). Svoje gledališče in metode je zasnoval na osnovah vsakodnevnega 
gledališča. Tega obvladamo vsi. Svoje vsakodnevne vloge odigramo na raznolike načine. 

Različno se obnašamo v vlogi hčere, sina, prijateljice, prijatelja itd. (Ferlin, 2009). Boal 

pomembnost pripisuje zavedanju samega sebe, svojega položaja in iskanju alternativ, da svoj 

položaj spremenimo, izboljšamo. V procesu opazovanja samih sebe vidi bistvo in obstoj 

gledališča. Meni, da ljudje ne samo, da ustvarjamo gledališče, temveč le to tudi smo, to 
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živimo (Boal, 1995). Odločil se je nadgraditi že obstoječe definicije gledališča samega, ne le 
kot vrsto fizičnih elementov, ki postanejo dogodki in ki so sami po sebi teatralni, pač pa ga 

utemeljuje v bolj arhaičnem smislu. V posameznici ali posamezniku želi vzbuditi občutek 

prisotnosti samega sebe v danem prizoru, aktivirati telo, čustva, misli in o njih tudi 
razmišljati. Tako lahko v danih situacijah  uvidimo samega sebe tukaj in sedaj, si 
predstavljamo sebe v danem prizoru ali vanj celo posežemo (Boal, 2007).  Boal se pri 
definiciji gledališča naslanja na definicijo dramatika Lope de Vega, ki ga definira kot spoj 
dveh posameznic ali posameznikov, strasti in odra (Boal, 1995). Dvoje posameznic, 
posameznikov vidi kot temeljno sestavino gledališča, saj je tovrstno gledališče usmerjeno v 

raziskovanje medosebnih odnosov med posameznico ali posameznikom samim in družbo. 

Monolog ne more ustvariti »gledališča« vse dokler antagonist, čeprav odsoten, ne postane 

vsaj implicitno prisoten (Boal, 1995). Gledališče po mnenju Lope de Vega označuje konflikt, 

protislovje, konfrontacijo, samo dramatično dejanje pa leži v variaciji, gibanju dane enačbe 

teh nasprotujočih si sil (Boal, 1995).  Platformo, oder, Boal definira v najširšem smislu. Ta je 

lahko kjerkoli, vse dokler je ločen od gledišča. Ključna razlika, ki jo Boal vnese v to 

obstoječo definicijo gledališča je, da v razliko od predhodnjih opredelitev, kjer je gledališče 

»zrcalo narave«, gledališče zatiranih pomeni ogledalo, v katerega gledalka/gledalec lahko 
prodre z namenom spremeniti ga (Boal, 1995). Gledališče zatiranih se uporablja v 

najrazličnejše namene, od političnih, aktivističnih do pedagoških, izobraževalnih namenov, 

vse do področja psihoterapije in reševanja aktualnih problematik (Boal, 2000). Gre za različne 

kombinacije gledaliških in pedagoških pristopov, vključenih v aktivistično metodo, ki je 
poznana tudi kot gledališče za družbene spremembe (Polajnar, 2014, v Adamič idr., 2014). 

Tehnike omogočajo učenje iz izkušenj, svojih in tujih, ukvarjanje s čustvi, svojimi čuti in 

domišljijo. S tem se učimo o sebi, o sočloveku, spreminjamo sebe in postopoma tudi svet 
okrog nas (Boal, 2000). Boal (2006) s svojimi tehnikami daje možnost vsem tistim, ki so tako 

ali drugače zatirani, prikrajšani, do dialoga, možnost, da o tem spregovorijo. Gledališče 

zatiranih je participatorno gledališče, ki spodbuja demokratične in kooperativne interakcije 

med udeleženci. Boal poudarja predvsem jezikovno pomembnost gledališča. Gledališki jezik 

je po njegovem mnenju eden najpomembnejših človeških jezikov. Vse kar igralka, igralec 
naredi, ljudje naredimo v vsakdanjem življenju. Pomembna razlika, na katero opozarja Boal je 
ta, da se igralke in igralci zavedajo svoje uporabe gledališkega jezika in ga tako lažje obrnejo 

sebi v prid, medtem ko se posameznice in posamezniki na vsakodnevni ravni ne zavedamo, da 
uporabljamo gledališki jezik. Za Boala je gledališki jezik bogatejši od verbalnega jezika. 

Vključuje vse možne jezike (Boal, 2007). Le ta je v gledališču zatiranih namenjena analizi in 

razpravi o odnosih in položajih znotraj obstoječih struktur zatiranja, moči in spodbuja k 

raziskovanju skupnih rešitev za obstoječe problematike. Problematizira teme, ki so velikokrat 

prezrte, ter jih na kreativne načine postavlja v ospredje. S pomočjo tehnik je mogoče odpreti 

prostor, v katerem se odpirajo najrazličnejša vprašanja moči, neenakosti, diskriminacije, 
rasizma in številnih drugih tem, ki morda na prvi pogled ne predstavljajo položaja zatiranosti 

in izključenosti (Boal, 2006). Gledališče prikazuje podobe iz naših življenj hkrati pa je tudi 

prikaz naše realnosti in struktur znotraj nje.    
 
Osnovni koncept metod gledališča zatiranih predstavlja moč, skozi katero metode raziskujejo, 

obravnavajo in izpostavljajo razmerja moči med zatiralcem in tistim, ki je zatiran. Razkrivajo 
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kdaj, kje in kako zatiralec/zatiralka zlorablja moč z namenom izkoristiti in zatirati 
Drugo/Drugega, tistega, ki te moči nima ali pa mu je le ta bila odvzeta (Polajnar, 2014). Vse 
kar se v gledališču zatiranih dogaja skozi performans ni tuje dogajanju v realnem, resničnem 

življenju (Boal, 2007).   
Jan Schutzman in Mady Cohen-Cruz (2005) pravita, da uporaba tehnik gledališča zatiranih 

omogoča prepoznati pozicijo v kateri stojimo kot posameznice ali posamezniki, v strukturi 
moči, v kateri živimo. Prepoznavanje le te naznanja prvi korak, da začnemo te strukture 

spreminjati. S svojim delovanjem, odločitvami, smo del teh obstoječih struktur, ki se 

razpredajo na vsakodnevni ravni ter s tem dopuščamo manipulativnim, izkoriščevalskim 

strukturam, da ohranjajo status quo. Menita, da so ljudje pogosto tako odtujeni od svoje 
realnosti, da ne prepoznavajo ali pa niso pripravljeni prepoznati moči, ki jo imajo in s tem tudi 

svojega položaja v dani hierarhiji.  
 
Boal (2006) definira zatiranost v osnovi njene pojavnosti. Ta obstaja kadar monolog izrine 
dialog in posameznico, posameznika ali skupine postavi v položaj, kjer je »nasprotnik« 

nosilec moči (prav tam). Dialog Boal razume kot svobodno izmenjavo z drugimi ljudmi in 

skupinami, soustvarjanje, udejstvovanje v človeški družbi kot enakovredno 

posameznico/posameznikom, katerih različnost je spoštovana (Ferlin, 2009). 
Julian Boal (2012, v Alfirević in Močnik, 2012) govori o različnih pogledih na definicijo 

zatiranja. O zatiranju govori kot o odnosu ali zvezi med posameznicami/posamezniki, ki 
pripadajo različnim družbenim skupinam. Gre za odnos, znotraj katerega se ena od skupin 
okoristi na račun druge skupine. Pri tem opozarja, da se moramo zavedati daljnosežnosti 

pojava, ki sega preko individualnih odnosov. Biti zatiralec/zatiralka ali zatirani/zatirana po 
Boalovem mnenju ni vprašanje individualnih izbir, ni moralno vprašanje, niti vprašanje biti, 
pač pa je zgodovinsko vprašanje (prav tam). Meni, da nihče ni zatirani ali zatiralec v biti svoje 

narave. Ker smo vsi člani družbenih skupin, ki si jih pogosto ne izberemo sami, smo lahko vsi 

zatiralci, a obenem tudi zatirani. Zatiralski sistem ni reprezentacija sveta v smislu 
konfrontacije dobrega in slabega (Boal, 2012, v Alfirević in Močnik, 2012). Sean Ruth (1988, 
v Adamič idr., 2014) razume zatiranje kot sistematično nepravično ravnanje članov in članic 
ene skupine, s člani, članicami druge skupine ali družbe kot celote. Sistematično ravnanje 

definira kot ravnanje, ki je del družbenega sistema, ki se kaže v izobraževalnih, pravnih 

sistemih, množičnih medijih, itd., pojavnost samega mehanizma pa ni naključna (prav tam). 

Avtorica Ferlin (2009) kot zatirane opredeljuje posameznike, posameznice in skupine, ki so 
socialno, kulturno, politično, ekonomsko, rasno, spolno ali na katerikoli drug način oropani 

vsakršnje pravice ali možnosti do dialoga ali pa je izvajanje le tega začasno prekinjeno.  
 
Obstajajo številne definicije zatiranja in zatiranosti, a menim, da le teh ne moremo 
posploševati. Iskanje enotne definicije bi bilo nesmiselno, saj je zatiranje prisotno na 
najrazličnejše načine, v različnih pojavnih oblikah in za različnimi termini, ki jih danes 

uporabljamo. Gledališče zatiranih predstavlja medij, ki lahko postane možnost govora, 

spremembe, znotraj katerih je zatiranost razumljena na podlagi posameznikove osebne 
izkušnje, njegovega doživljanja. Mnogotere definicije so zato nedvomno pomembne, saj so 
odvisne od kontesta, v katerem se oba procesa pojavljata. Biti zatiran in nato prepoznati 
zatiranost na žalost ne prinaša zmeraj tudi potrebnih strategij, za spoprijemanje s samim 
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procesom, zato jih moramo po memnju Julijana Boala reševat kolektivno. Posameznik, 
posameznica, se lahko zatiranju izogibata, se mu izmikata, se z zatiralcem ali zatiralko 
pogajata, nikoli pa zatiranja ne moreta premagati v celoti. Boal pravi, da je premagovanje 
zatiranja samega naloga kolektivne družbe, skupin, organizacij, a je gledališče medij, ki nam 

pri tem lahko pomaga. Je vaja za revolucijo in transformacijo, ne pa tudi revolucija in 
transformacija samo po sebi (Boal, 2012, v Fritz, 2012). 
  
5.2 Pedagogika zatiranih, kot pomembno izhodišče 
 
Avtor dela Pedagogika zatiranih, Paulo Freire, je eden najpomembnejših izobraževalnih 

teoretikov dvajsetega stoletja in eden izmed začetnikov kritičnega pogleda na pedagoško 

prakso. Freirova teorija osvetljuje proces dehumanizacije in teži k ponovni humanizaciji 

vsakega posameznika/posameznice in sveta kot celote. Poudarja možnost ter hkrati pomen in 

pomembnost sodelovanja ljudi pri oblikovanju sveta. Meni, da je to sodelovanje koristno za 
vse ljudi, njegova ideja pa temelji na predpostavki, da je boj za boljši svet ontološko 

poslanstvo, je eksistencialna naloga vsakega posameznika/posameznice (Freire, 2000).  
Izobraževalni sistem po njegovem mnenju deluje bodisi kot instrument, ki se uporablja za 

lažje vključevanje mlajših generacij v logiko trenutno delujočega sistema, poskuša doseči 

konformno vedenje mladih ali pa postane sredstvo, s katerim posamezniki ali posameznice na 
kritičen in ustvarjalen način obravnavajo realnost, v kateri živijo in s tem odkritje, kako 

sodelovati pri preoblikovanju svojega sveta (Freire, 2000).   
Voditelji ali voditeljice, ki ne delujejo dialoško ampak le vztrajajo pri uveljavitvi svojih 

odločitev, prepričanj, ne organizirajo ljudi, pač pa z njimi manipulirajo. Ne osvobajajo, niti 

niso osvobojeni, pač pa zatirajo (Freire, 2000). 
Sodelovanje, dialoško učenje je temelj Freirove pedagogike. Poteka predvsem v skupini 

mladih, ki jih družijo podobne izkušnje, ki prihajajo iz podobnega okolja v katerem živijo. Je 

podlaga za transformacijo družbe, ki pa se ne more zgoditi ob posameznikovi, posamezničini 
pasivni drži, pač pa ob njuni aktivni, enakovredni udeležbi, s sodelovanjem vseh vpletenih 

družbenih subjektov. Po Freiru ima vsaka mlada oseba potencial, da na določenem področju 

postane mladinski voditelj, voditeljica. Realnosti se je potrebno nenehno dotikati, v njej 
aktivno participirati, jo aktivno spreminjati na bolje in prevzeti tudi odgovornost za 
(ne)spremembe. Ta in vse druge filozofije so močno doprinesle k nastajanju Boalovih 

gledaliških oblik (Bahlen, 2014, v Adamič idr., 2014).  
 
5.2.1 Bančniški sistem 
 
Ena izmed že omenjenih posebnosti gledališča zatiranih je sodelujoč odnos med igralcem, 
igralko in gledalcem, gledalko, ki premika meje klasičnega gledališča in umetniškega 

delovanja nasploh, v povsem nove okvirje. Pri tem se Boal navezuje tudi na Freirevo 
Pedagogiko zatiranih, ki v svojem delu poudarja ravno pomen dialoga in enakovrednega 
sodelovalnega odnosa v procesu vzgoje in izobraževanja. Paulo Freire predstavi »bančniški« 
koncept izobraževanja, kjer se od učečega, učeče pričakuje, da postane objekt znanja, nekdo, 
ki sprejema in shranjuje dipozite, ki jih posredujejo učitelji, učiteljice. Za sam koncept je 
značilno, da je znanje prepoznano kot neke vrste darilo. Posredujejo ga tisti in tiste, ki same 



37 
 

sebe definirajo za posredovalce/posredovalke znanja nad tistimi, ki nimajo nikakršnega 

znanja, oziroma ga naj ne bi posedovali. Takšna percepcija znanja, izobraževalnega procesa in 
odnosa, reproducira ideologije zatiralcev in zatiralk (Freire, 2000).  
 
V bančniškem sistemu izobraževanja je učiteljica, učitelj tisti, ki: 
 

- uči, učenci in učenke so poučevani, 
- ve, učenci in učenke ne vedo ničesar, 
- misli, učencem in učenkam pa so misli položene v glavo, 
- govori, učenci, učenke ga poslušajo, 
- disciplinira, učenke in učenci pa so tisti, ki so disciplinirani, 
- izbira in svojo izbiro tudi uveljavlja, učenci, učenke privolijo, 
- je aktiven, učenci in učenke pa doživljajo iluzijo o svojem delovanju, 
- izbira vsebino programa, učenci, učenke tej izbiri privolijo, se prilagodijo, 
- je avtoriteta, učenci in učenke se prilagajajo, 
- je subjekt učnega procesa, učenke in učenci pa njegovi objekti (Flaker, 1988).  

 
S tem, ko se učiteljica, učitelj predstavljta kot tista, ki sta vodeča, nosilca znanja, vednosti, v 
razliko od učencev in učenk, ki so v tem procesu nevedni, opravičuje svoj lasten obstoj 
(Freire, 2000). Bančniški sistem izobraževanja tako vzdržuje nasprotja, ki zrcalijo zatiralsko 

družbo. S takšnim konceptom izobraževanja postane posameznik, posameznica vodljivo bitje. 
Z nenehnim shranjevanjem posredovanega znanja je posamezniku, posameznici pogosto 
odvzeta možnost razvoja kritične zavesti. Učenci in učenke so tako pasivni prevzemalci 
znanja, ki se s tem, v kolikšni meri to vlogo sprejmejo, odmikajo od aktivnega interveniranja 
v svetu, k sprejemanju in prilagajanju takšne podobe sveta in realnosti, kot jim je bila 
posredovana.   
 
5.2.2 Freirova pedagogika zatiranih 
 
Freire se je pri svojem delu osredinil predvsem na preučevanje družbenih situacij, odnosov, 

vzrokov in oblik zatiranja in nepravičnosti. Njegovo delovanje je bilo osnovano na 

opazovanju in analiziranju struktur, ki so vodile k izključevanju, neugodnemu položaju, 

pomanjkanju priložnosti, nasilju in participaciji predvsem revnega dela prebivalstva. Freire je 
zatiranje videl kot globoko ponotranjen fenomen v človeških osebnostih. Po njegovem 
mnenju so zatirani razdvojena bitja, ki si po eni strain želijo osvoboditve, po drugi strain pa 

zatiralci in zatiralke postanejo njihov ideal človečnosti. V povezavi s tem govori o »kulturi 
molka«, ki jo razume kot apatično odzivanje splošne populacije. Apatija in molčečnost sta po 

njegovem mnenju zadostna pogoja za strategijo preživetja (Antz, 2007). Freire meni, da se 
apatija pojavi kot posledica več stoletnega zatiranja in odvisnosti. Posamezniki in 
posameznice sčasoma ponotranjijo vedenja kot so ponižanje, nemoč, pomanjkanje zaupanja 

vase in v svoje delovanje (Freire, 2000). Na tem mestu je pomembna osvoboditev. 
Posameznik, posameznica morata ukoreninjene podobe prestreči. Pomemben instrument za 
osvoboditev vidi Freire v izobraževanju. Skozi oko pedagogike zatiranih smo vsi ljudje 

nepopolni, nedovršeni, ves čas se učimo drug od drugega.  
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Znanje predstavlja proces raziskovanja, ki se pridobiva dialektično, z vzajemnim, 
sodelovalnim, solidarnim, kolektivnim učenjem (Freire, 2000). Izobraževanje tako postane 

pomembno orodje v procesu samoosvobajanja (Antz, 2007). 
 
Pomembno mesto v Freirovi pedagogiki ima razvoj posameznikove ali posamezničine zavesti. 
Zanjo je pomemben proces njunega zavedanja in pripravljenost soočiti se s svetom. Soočenje 

z lastno realnostjo privede do zavedanja (Antz, 2007). Zavest omogoča razumevanje 

družbenih, političnih in ekonomskih nasprotij, kar je potrebno za osebni upor proti zatirajočim 

okoliščinam. Pomemben element za razvoj zavesti predstavljata jezik in dialog. »Šele, ko se 

človeška bitja naučijo »poimenovati« svet, ga lahko prepoznajo, oblikujejo in delujejo v 
stvarnosti.« (Antz, 2007, str. 19)    
Jezik, besede se nato odražajo v refleksiji in delovanju, ki se med seboj povezujeta in 
dopolnjujeta. Besede so brez akcije brezpomenske, skupaj z njo pa se spremenijo v aktivizem. 
Jezik je pomemben element dialoga, saj komunikacija omogoča razumevanje sveta, odnosov, 

prav tako pa je skozi dialog mogoče oblikovati, poimenovati in spremeniti svet. Dialog je 
pogoj za komunikacijo in izobraževanje. Poteka v teoretskem kontekstu, pri čemer je 

pomembno raziskati tako imenovane generativne teme, kar vodi h kritičnemu raziskovanju 

določene situacije in pripelje do zavedanja o neki situaciji. Gre za raziskovanje človeškega 

razmišljanja o dani resničnosti in njegovem vplivu na realnost (Freire, 2000). Izobraževanje, 

ki temelji na dialogu za učence in učenke pomeni učenje, ki je sestavljeno iz pridobivanja 

znanja in ne iz prenašanja informacij in njihovega kopičenja. Vsebine so problemsko 
oblikovane, kar razvija kritičnost in širino pogledov na posamezne probleme. Freire meni, da 
mora biti odnos v razpravi med učiteljem, učiteljico in učencem, učenko enakovreden, saj se 
oba znajdeta tako v fazi učenja kot v fazi poučevanja. Delujeta vzajemno (Freire, 2000). S 
tem učenka, učenec postane subjekt, učiteljica, učitelj pa nekakšen koordinator, ki organizira 
in omogoča pogovore (Antz, 2007). Bistvo takšnega odnosa in enakovrednega dialoga je 
razvijanje kritičnega mišljenja o situacijah, v katerih se ljudje nahajajo in so zanje jedro 
problema (Freire, 2000).  
 
»Učenje o problemsko oblikovanem dialogu pomeni odkrivati (demistificirati) stvarnost, jo 

skupaj raziskovati in kritično proučevati. Metode proučevanja lahko izhajajo iz spomina ali 

biografije, vključujejo lahko delo s prepovedanimi mislimi in ozaveščajo o strahu, ki omejuje 

delovanje.« (Antz, 2007, str. 25) 
 
Koncept Freirove pedagogike zajema štiri faze, s katerimi preseže načine pasivnega 
izobraževanja. 
Prva faza zajema oblikovanje notranje, interdisciplinarne skupine. Pri tej je pomembno, da 
upoštevan kontekst v katerem posamezna skupina ljudi živi. Izbrana skupina mora nato 
raziskati in poiskati »generativne besede«. To so tiste besede z visoko čustveno vsebino 
(Freire, 2000).  
Naslednji metodološki element pedagogike Paula Freira je proces kodiranja in dekodiranja. S 

kodiranjem interdisciplinarna skupina predstavi in posploši glavno temo, pri čemer je 

pomembno, da izpostavi problematiko (Antz, 2007). Kode so predstavljene v obliki slik, risb, 
posnetkov itd. ter omogočajo učenje kodirane situacije (Freire, 2000).  



39 
 

Kodiranje je prisotno tudi v gledališki pedagogiki Augusta Boala. Primer sta časopisno in 

forum gledališče, kjer je koda predstavljena skozi kip. Vanj je kodirana določena zatirajoča 

življenjska situacija. Sledi zadnja faza, dekodiranje. Gre za razrešitev kodirane stvarnosti, 

skozi pogovor, dialog, kar omogoča kritično analizo stvarnosti, prinaša nova spoznanja, nove 

poglede in omogoča odkrivanje novih možnosti za delovanje (Freire, 2000).  
Naloga interdisciplinarnega tima, učiteljev in učiteljic, v Boalovem gledališču pa tako 
imenovanega Jokerja, znotraj posameznih faz ni ta, da omogočajo analiziranje ali 

interpretiranje stvarnosti, pač pa da sodelujoče povabijo k raziskovanju obravnavane vsebine, 
jih spodbudijo k razmišljanju. Izobraževanje postavlja probleme in usmerja učeče, da iščejo 

rešitve (Antz, 2010). Freire (v Flaker, 1988) meni, da njegova metoda zajema dve 
predpostavki, ki izhajata iz njegove neposredne izkušnje določenega zgodovinskega trenutka. 
Predstavljata glavni protislovni temi naše zgodovinske dobe, to sta dominacija in osvoboditev 

kot negacija zatirajoče. Cilj Freirovega kot tudi Boalovega dela je počlovečiti človeštvo. 

Verjela sta, da je zatiranost posledica pasivnosti posameznika ali posameznice, ki jo je 
mogoče premagati z akcijo, delovanjem, ki ga oba imeujeta dialog (Rohd, 1998). Pomembno 
izhodišče Freirove pedagogike in hkrati stičišče z Boalovo poetiko zatiranja je ideja po 
transformaciji družbe, potreba po tem, da je oseba vključena, še posebej v procesih, v katerih 
se dogaja želena sprememba. Znotraj njih sta posameznik ali posameznica z izkušnjo tista, ki 

sta pobudnika spremembe in ne nekdo, ki zavzema višjo pozicijo.    
 
Freire (2000) vsak individuum razume kot nepopolnega, ki živi v svetu, kjer se vsakdo uči od 

vsakogar. Gre za vzajemno, kolektivno učenje, kjer vsi sodelujoči zavzemajo aktivno držo in 

enakovreden odnos. Tako tudi Boal vpeljuje enakovrednost predvsem v odnos med igralcem, 
igralko in gledalcem, gledalko. V tehniki forum gledališča, je gledalec/gledalka aktiven člen, 
soustvarja dogajanje in s tem tudi briše mejo med glediščem in odrom. Tehnika nevidnega 

gledališča postavi ustvarjen performans v središče njegovega dogajanja, v javni prostor, kjer 
le ta postane improviziran prizor, v katerega se naključno vključujejo mimoidoči, ki postanejo 

njegov enakovredn člen. Takšen odnos Boal pozdravlja tudi v procesu nastajanja 

performansa. Gre za dinamično sodelovanje, soustvarjanje vseh prisotnih, kjer posamezniki in 
posameznice med seboj delijo različne ideje, izkušnje, želje in tako kolektivno, skozi dialog 

ustvarjajo posamezne prizore. Gre za tako imenovano kolektivno avtorstvo, skupno 
ustvarjanje.  
 
Avtorica Milling in avtor Ley (2001) menita, da je Freirova terminologija, njegova zgodnja 
metodologija, pozornost namenjena odnosu med učiteljem ali učiteljico in učenko ali 

učencem, dialogu, točka, v kateri se zapletajo in prepletajo raznovrstna izhodišča, vodila, 

njegovega in vzporedno tudi Boalovega delovanja. Vendar pa le ta ne morejo pojasniti 
Boalovega teoretičnega konstrukta gledališča zatiranih. Boalova teorija gledališča je 

konstrukt, ki zagotavlja prostor za pedagoško, kot tudi nepedagoško prakso. Freirova teorija 
pedagogike zatiranih nam lahko pomaga razumeti Boalovo pedagoško prakso, ne more pa je 

popolnoma pojasniti (Milling in Ley, 2001). 
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5.3 Gledališče je participacija 
 
Gledališče je bilo v začetku vznesena pesem svobodnih ljudi, ki so prepevali na prostem. Bil 
je karneval. V času, ko je vladajoči razred prevzel svojo oblast nad gledališčem, je njegov 

temelj postala ločna linija med gledalci, gledalkami in igralci, igralkami. Zgradili so se zidovi, 
tisti, ki so ločevali tiste ki igrajo, igralce, igralke in tiste ki gledajo, gledalce, gledalke. Nad 
igralce in igralke so povzdignili protagoniste, protagonistke in začel se je prisilni pouk. A 

danes so se zatirane in zatirani osvobodili in vnovič ustvarjajo svoje lastno gledališče. Zidove 

je potrebno porušiti (Alfirević idr., 2012). 
Boal je s svojim delovanjem napravil pomemben premik od tradicionalnega gledališča do 

interaktivnega, participatornega gledališča, kjer ta ločena dela poskušal združiti v celoto, kjer 

oseba v vlogi gledalke, gledalca, ni več zgolj pasivna opazovalka igre.  
 
Namesto gledališča, v katerem je cilj očiščenje, katarza gledalcev in gledalk, Boal uvede 
»gled-igralca/gled-igralko« oziroma Spect-actorja. Ta v gledališču zatiranih nista več samo 

opazovalca (spectator), temveč tudi igralca (actor), ki sta svobodna v svoji interpretaciji 
videnega, hkrati pa imata možnost svoje misli izraziti, jih udejanjiti na odru in v življenju 

nasploh. Tako aktivno sodelujeta v raziskovanju določenega družbenega problema. Boal 
dramatično akcijo, ki v Aristotelovem gledališču nadomesti realno akcijo, nadomesti z 

gledališčem, ki je samo po sebi akcija, ki vključuje vse udeležene, vsakogar na svoj način 

(Boal, 2000). Boal je v procesu svojega delovanja odkril potrebo po gledališču brez gledalcev 
in gledalk, kjer se navzoči učijo skozi svoje izkustvo, kjer postanejo aktivni udeleženci in 
udeleženke, namesto, da bi bili pasivni voajerji. Posameznice in posamezniki so tako 
postavljeni pred neobičajno predstavo, katere smisel morajo poiskati sami. Tako so prisiljeni, 
da položaj pasivnega prisotnega zamenjajo za položaj preiskovalcev in preiskovalk, ki videne 
pojave opazujejo in raziskujejo njihove vzroke in možne rešitve. Tako so primorani izostriti 
svoj smisel za ocenjevanje razlogov, za razpravljanje o njih in za odločno izbiro (Rancière, 

2010). Prav tako so gled-igralci in igralke zmeraj usmerjeni v prihodnost v trenutku tukaj in 
sedaj razmišljajo o prihodnosti in temu, kako lahko svojo trenutno situacijo spremenijo na 
bolje. Rancière (2010) pravi, da je gledalcu potrebno odvzeti iluzorno obvladovanje, ga 
potegniti v čarobni krog gledališke akcije, kjer bo »privilegij racionalnega opazovalca 
zamenjal za privilegij bitja, ki razpolaga s celoto svojih vitalnih energij.« (Rancière, 2010, str. 
9)  
 
5.4 Gledališki premiki Augusta Boala 
 
Gledališče zatranih je gledališče za družbene spremembe. Predstavlja prostor za aktvne 
spremembe, izobraževanje, eksperimentiranje, kar je moč prenesti in vaditi v realnem 

življenju. Osnova gledališča zatiranih je »igra dialoga«, kjer se učijo in igrajo vsi vpleteni 

(Cunk in Tratnik, 2015).  Avtor Jones (1996, v Alfirević in Močnik) meni, da gledališki načini 

dela omogočajo izraženje določenih projekcij, ki v določenih točkah delujejo terapevtsko, 
vendar ne zagotavljajo napredovanja ali ozdravljenja. Edell govori o sivem področju med 

dramsko terapijo in gledališčem. Pri prvem se udeleženci kreativno izražajo, to delijo s 

publiko, obenem pa celoten proces učinkuje na reševanje njihovih osebnih težav. Boal je 
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mnenja, da metode gledališča zatiranih nudijo oboje, hkrati pa svoj učinek puščajo tudi na 

aktivni publiki (Edell, 2007, v Alfirević in Močnik, 2007).     
 
Boal je tako razvil številne tehnike, ki omogočajo raziskovanje družbenih problemov, hkrati 

pa tudi interveniranje vanje in iskanje skupnih rešitev. Spodbuja preoblikovanje družbe v 

smeri, ki omogča osvoboditev zatiranih. Takšna usmeritev dogajanja sama po sebi vodi v 

akcijo, je ukrep in priprava za prihajajoče ukrepe in dogajanje ter s tem tudi možnost, da 

realnost preoblikujemo. Vse spremembe, ki jih s pomočjo tehnik gledališča zatiranih lahko 

sprožimo, se najprej začnejo v posamezniku ali posameznici, v njunem delovanju in se prav 
tako zrcalijo v dialogu z drugimi posamezniki, posameznicami in skupinami (Boal, 2006). 
 
Svoje premike je Boal začel po letu 1970, kjer se je na politično dogajanje takratnega časa 

odzval s tehniko časopisnega gledališča (Newspaper Theatre). Razvoj in izpopolnitev njegove 
tehnke se je nadaljeval leta 1973, ko je razvil eno najbolj uporabljenih tehnik, forumsko 
gledališče (Forum Theatre) in kasneje še tehniko nevidnega in slikovnega gledališča (Invisible 

Theatre in Image Theatre). Sledila je še tehnika, ki je usmerjena na razreševanje, vizualizacijo 

osebnih travm, strahov in različnih frustracij posameznika ali posameznice, mavrico želja 

(Rainbow of Desire). Ker se pomembne spremembe dogajajo na osebni kot tudi državni, 

sistemski ravni, je Boal razvil še tehniko pravosodnega, legislativnega gledališča (Legislative 

Theatre), ki posega na področje zakonodaje in njenih sprememb. Metode forum, slikovnega in 
časopisnega gledališča je Boal začel razvijati v Latinski Ameriki, še preden je bil prisiljen v 

izgnanstvo. V času izgnanstva, je v Evropi skupaj z ženo Cecilio Thumin-Boal uvedel tehniko 
mavrica želja in po vrnitvi v Brazlijo tehniko legislitativnega gledališča (Fritz, 2012).   
 
Vse tehnike, ki jih bom v nadaljevanju naloge opisala, je Boal upodobil skozi rastoče drevo 

zatiranih. Tehnike so se razvile organsko in jih ne moremo opazovati izven okvirja etike in 
zgodovine, politike in filozofije. Tako kot ima drevo svoje korenine, jih ima tudi gledališče. 
Kljub temu, da je večina drevesnih korenin pod zemljo, vse pripadajo istemu organizmu. 

Zapolnjujejo jih slika, zvok in beseda in so nujne za njegov obstoj, se medsebojno povezujejo 
ter tvorijo njegovo deblo. Gre za risanje, fotografiranje, kiparjenje, ustvarjanje novih 
inštrumentov, zvokov, pisanje pesmi in pripovedovanje. V deblo Boal uvršča igre, ki 

zajemajo dve bistveni a hkrati nasprotujoči si značilnosti življenja v družbi. Tako kot družba 

imajo tudi igre pravila, ki so pomembna za njihov potek. Brez pravil igre ne moremo igrati, 
prav tako pa tudi ne živeti družbenega življenja. Na drugo stran iger Boal postavlja 

ustvarjalnost in svobodo, da se igra ali pa tudi življenje samo, ne spremenita v prisilo, 

posledično tudi zatiranost (Boal, 2006). 
»Brez pravil ni igre, brez svobode ni življenja.« (Boal, 2006, str. 4) 
 
Iz iger, ki pripomorejo predvsem k de-mehanizaciji uma in telesa, se razvija sedem različnih 
tehnik gledališča zatiranih. 
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(The Aestetics of The Opressed, Boal, 2006, str. 3) 

 
Prva tehnika je slikovno gledališče, ki temelji na ustvarjanju prizorov, podob, ki prihajajo iz 
neverbalnega izražanja osebe. Besede izginejo, namesto njih pa posameznik, posameznica 
uporablja telo, predmete, barve ter telesa drugih oseb, s katerimi se izrazi na svojstven način 

ter tako razvija druge oblike percepcije (Boal, 2006). Avtorica Fritz (2012) pravi, da besede, 
besedno izražanje oziroma jezik nasploh, manipulira z nami in mi, v interakciji z drugimi, 

velikokrat manipuliramo z jezikom. Telesno izražanje dopušča številne dimenzije, ustvari 
različne pomene. Ko te ubesedimo, jih interpretiramo, dopuščamo, vsem sodelujočim širino v 

svojem domišlijskem polju, nove izkušnje, ki iz telesnega preidejo v slišano, pa postanejo 

širina ravno v tem trenutku prehoda. Odprejo različne vidike, mnenja, stališča, itd. (prav tam). 
Udeleženci in udeleženke s pomočjo svojega telesa ali teles drugih članov ustvarijo slike iz 

svojega življenja, čustev, izkušnje, zatiranja, skupina pa nato vsaki sliki nadenejo naslov 
(Boal, 2007).  Svoje telo oblikujejo v pozicije, ki predstavljajo individualne emocije, 
dogodke, določene spomine (Globalna sofa, 2015).  
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Osebni in kolektivni spomini ljudi so namreč shranjeni v telesu, ki jih tehnika slikovnega 

gledališča prikliče na plano (Fritz, 2012). Vsaka ustvarjena slika ima lahko več pomenov, ki 
so zmeraj pravilni in odvisni od interpretacije vsakega posameznika, posameznice (Boal, 
2006). Podobe iz slikovnega gledališča nikoli ne ostanejo zgolj statične. Predstavljajo 

izhodišče za akcijo ali uvod vanjo (Boal, 2007). Ta tehnika ponuja možnost za terapevtsko 
delo z vsemi udeleženimi, tako na individualni ravni, kot na skupinski (Globalna sofa, 2015). 
Namen slikovnega gledališča ni poznavanje vsake slike do potankosti, pač pa to, da vsaka 
posameznica ali posameznik začuti situacijo na sebi svoj način (Ferlin, 2009). Udeleženci in 
udeleženke lahko skulpture tudi popravljajo, dokler ne nejdejo skupnega konseza (Globalna 
sofa, 2015). Prav produkt slikovnega gledališča je tisti, ki omogoča razvoj raznolikih 

pogledov in povezav med različnimi temami (Boal, 2006). 
 
Na drevesnem deblu sledi tehnika forum gledališča, ki predtavlja najbolj demokratično in 
najpogosteje prakticirano tehniko gledališča zatiranih. Samo tehniko bom podrobneje 
predstavila v samostojnem poglavju. 
 
V krošnje se nato razprostirajo še tehnika časopisnega gledališča, ki se je razvila v obdobju 
zaostrovanja politične cenzure. Ob pomoči te so igralke in igralci odpirali teme, ki so bile  iz 
vsakodnevnega novinarskega poročanja in jih treansformirali v gledališki performans (Boal, 

2006). Z poustvarjanjem družbene realnosti je skušal Boal spodbuditi igralke in igralce, da o 
aktualnih temah razmišljajo ter si ustvarijo, izrazijo svoje mnenje, ga argumentirajo (Ferlin, 
2009). Časopisno gledališče zajema številne tehnike, ki dnevno časopisje in s tem predvsem 
politično in socialno dogajanje jemljejo pod svoj drobnogled.  
 
Glavne tehnike časopisnega gledališča so:  
 

- enostavno branje, kjer poteka analiza članka, ki je vzet iz celotnega konteksta, 
- navzkrižno branje, pri katerem udeleženke in udeleženci hkrati in izmenično 

prebirajo dve od izbranih tem, s tem ko se obravnavane teme dopolnjujejo ali 
kontrirajo, se posledično odpirajo nove pomenske dimenzije o določeni temi,  

- dopolnjujoče branje, udeleženke in udeleženci pri tem načinu branja izbranim 
člankom, novicam, dodajajo informacije, ki jih medijski diskurz običajno 

izpušča,  
- ritmično branje pomeni branje določenega članka v različnih glasbenih stilih, 

glede na vsebino, 
- improvizacijsko branje, določena novica je prebrana na različne načine, ki 

spreminjajo njen pomen, 
- zgodovinsko branje, udeleženke, udeleženci izberejo zgodovinsko podobne ali 

kulturno relavantne dogodke, ki ustrezajo določeni novici, 
- podporno branje, udeleženci in udeleženke določeni novici dodajo slike, pesmi, 

besedne zveze itd., 
- paralelno branje, udeleženci in udeleženke poskušajo z mimiko upodobiti 

bistvo določenega članka oziroma novice (Globalna sofa, 2015).  
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Sledi tehnika imenovana mavrica želja, v kateri Boal združuje gledališče s terapijo. Skozi 
tehniko posameznik, posameznica z besedami in slikami eksternalizira ponotranjenjena 
zatiranja, stiske, strahove. Cilj tehnike - ena izmed njih je tehnika policaj v glavi (The Cop in 
the Head) -  je pokazati, da imajo posameznikova ali posamezničina ponotranjena zatiranja in 
stiske svoje izvorno mesto v družbenem življenju, hkrati pa se z njimi soočiti in se jim upreti 

(Boal, 2006).  
 
Gledališče zatiranih v vseh njegvih oblikah išče možnosti za preoblikovanje družbe v smeri, 

ki bo osvobodila zatirane. Je akcija oziroma dejanje samo po sebi in hkrati priprava za 
prihodnje ukrepe in akcije. Te akcije je moč izvesti ne le organizirano, na teatralen način, pač 

pa tudi kot gledališki performans z nevidno formo, odigrano pred naključnim občinstvom. 

Gre za tehniko nevidnega gledališča, ki je nadaljevanje forum gledališča (Boal, 2006).  
 
Tehnika se je razvila ko se je vojaški pritisk v Braziliji stopnjeval in je bilo javno nastopanje 

prepovedano, nekatera gledališča pa so celo zaprli. Gre za tehniko s predhodno pripravljeno 
vsebino in potekom igre, ki se odvija v javnem prostoru (Globalna sofa, 2015). Omenjena 
akcija se lahko odvije kjerkoli, kjer bi se zatiranje lahko, ali pa se je na tem mestu že zgodilo. 

To mesto je lahko ulica, trg, v trgovini, med čakanjem v čakalni vrsti, itd. (Boal, 2006). Igra 
izpostavlja najrazličnejše tematike različnih družbenih krivic na način, ki pritegne pozornost 

mimoidočih, jih provocira (Globalna sofa, 2015). Igralci, igralke in občinstvo se pri nevidnem 

gledališču srečajo na isti ravni dialoga in moči, prav tako pa se prekrivata oder in gledišče 

performansa (Boal, 2006). Kljub temu, da je igralcem in igralkam »scenarij« znan v naprej, je 
pomembna veščina tudi improvizacija, ki jo zahteva interakcija z mimoidočimi (Globalna 
sofa, 2015). Igralci in igralke skušajo s takšnimi akcijami spodbuditi razmišljanje o skrb 

vzbujajočih vprašanjih družbe, hkrati pa z načinom igre spodbuditi dialog med različnimi 

skupinami (Ferlin, 2009). Cilj je odpreti diskusijo, vprašanja o določenih problemih, ki jih 
pogosto ne obravnavamo ali pa se nam zdijo za družbo kot celoto preprosto premajhni. 

Tehnika nevidnega gledališča ima pogosto aktivističen značaj (Globalna sofa, 2015). Kljub 
temu pa omenjena tehnika povzroča številne dvome. Odpira se vprašanje, ali ima nevidno 

gledališče še zmeraj svojstven naboj, je sploh etično, saj gre v določeni točki performansa za 
prevaro. Avtorica Fritz (2012) meni, da je tehnika nevidnega gledališča še zmeraj navzoča, saj 

odpira teme, ki sicer ne bi stopile v javno razpravo. 
 
Eno izmed krošenj predstavljajo tudi direktne akcije. Gre za teatralizacijo protestnih 
demonstracij, srečanja delavcev, delavk, parad, drugih organiziranih skupin, itd. Pri tem 
igralke in igralci uporabljajo vse razpoložljive gledališke elemente, kot so maske, pesmi, ples, 

koreografije, itd (Boal, 2006). 
 
Zadnjo krošnjo zapolnjuje pravosodno, zakonodajno gledališče. Tehnika je nastala v času, ko 

je Boal deloval kot član mestnega sveta in temelji na glasovih volilk, volilcev, ljudstva, ki 
dobijo možnost odprtega dialoga med njimi kot meščani, meščankami in uradnimi 
institucijami. To tehniko je Boal poimenoval tudi prehodna demokracija, osredotoča pa se na 

specifične spremembe v zakonodaji (Globalna sofa, 2015). Pravosodno gledališče je niz 
procesov, ki mešajo forum gledališče in parlamentarne obrede, katerih cilj je, oblikovati 
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skladne in izvedljive predloge zakona. Sledi njihova predstavitev zakonodajni zbornici in nato 
izvajanje pritiska na zakonodajalce, da jih odobrijo (Boal, 2006).  
 
5.5 Forum gledališče - kolektivna vaja za realnost 
 
Tehnika forum gledališča (Forum Theatre) je ena izmed najbolj uporabljenih tehnik po vsem 

svetu. Gre za prikaz socialne realnosti, ki jo ljudje vsakodnevno živimo in ne za popolno 

reprodukcijo življenja. Zajema različne, krajše prizore, v katerih sta protagonist ali 
protagonistka zmeraj zatirana. Odigran je deset do petnajst minut dolg prizor, ki predstavlja 
določene zgodbe s področja težko rešljivih družbeno-političnih vprašanj, osebnih zgodb in 
zatiranja. Predstava je začetek prihajajoče socialne spremembe. Njen konec predstavlja nov 
začetek (Boal, 2006). Ob koncu prizora so gledalci in gledalke povabljeni, da postanejo gled-
igralci, gled-igralke (spect-actors) ter spremenijo potek dogajanja. Zamenjajo zatiranega 
protagonista ali protagonistko ter poskušajo v samo igro vpeljati svojo idejo. Preostali igralci 
in igralke se morajo soočiti z novonastalo situacijo in reagirati na možnosti, ki se odprejo z 
novim »igralcem ali igralko« (Boal, 2012, v Alfirević in Močnik, 2012). 
 
Forum gledališče poteka po določenem zaporedju, ki ga spremlja Joker. 
Joker je samooklicani naziv, je oseba, ki vodi delavnice, predstave forum gledališča ali 

treninge. Vodenje pomeni poznavanje ustreznih tehnik, jasen fokus in močno osebnost- vse to 
je potrebno za delo s skupinami, s publiko spektatorjev in spektatork. Vsakdo, ki sodeluje pri 
kakršnikoli aktivnosti gledališča zatiranih se vzpenja od udeleženca ali udeleženke k 
pedagogu, pedagoginji (Matthijssen, 2012, v Alfirević in Močnik, 2012). Joker ima vlogo 
povezovalca med igralci, igralkami in gledalci, gledalkami. Razloži jim pravila igre ter jih 
spodbudi k debati in aktivni participaciji (Boal, 2007). Je tisti, ki pripomore k refleksiji 
videnega in povedanega. Pomembno je, da Joker ne izhaja iz svojih želja in prepričanj, pač pa 
je prisoten tukaj in sedaj, izhaja iz predlogov, ki jih ponujajo gled-igralci in gled-igralke, 
hkrati pa uporablja radoveden in ustvarjalen pristop, ki navzoče spodbuja k sodelovanju. Ena 
izmed pomembnejših nalog Jokerja je, da poveže vse prisotne, tako na zaključni forumski 

predstavi, kot še pomembneje, tekom samih delavnic. Avtorici Cohen-Cruz in Schutzman 
(2006) menita, da je glavno vezivo vseh prisotnih njihovo telo in igre, ki jih Joker izbere 
(Cohen-Cruz in Schutzman, 2006). Jokeriranje je umetnost, ki temelji na opazovanju in 
participaciji. Joker je nekakšen posrednik med svetovoma izvajalk,izvajalcev in gled-
igralcev/igralk med svetom na delavnicah in zunanjim svetom. Omenjeni avtorici govorita o 
Jokerju kot o divji karti, ki zavzema pravo jokersko vlogo. Včasih je in se postavlja v vlogo 

režiserja, drugič »sodnika«, moderatorja, vodje, itd. (prav tam). Tudi Boal (1979, v Cohen-
Cruz in Schutzman, 2006) primerja Jokerja z divjo figuro, njegovo funkcijo pa kot nomadsko. 
Joker je sposoben v in iz dogajanja, vendar nikoli popolnoma ne izgine. Je že skoraj čaroben, 

vseveden, polimorfen in vseprisoten lik. Omogoča prostor, za vključitev v »diskurz utelešene 

kritike in možnosti«. (Cohen-Cruz in Schutzman, 2006, str. 122-123) 
 
Korenine Gledališča zatiranih ležijo v karnevalih in cirkusih, brechtovski teoriji in pedagoški 

filozofiji Paula Freira. V cirkusih in na karnevalih je Boal našel predvsem javno sodelovanje 

in radost ljudi, njihove mnogotere glasove in interpretacije, preobrate. V klovnih je odkril 
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nespoštljivost ljudi in priljubljene oblike satire in komike. Pri Brechtu je iskal predvsem 

razumevanje za analizo vlog, ki jih ljudje igramo kot socializirana bitja, možnost ljudi, da 

izkoristijo svojo odtujenost in povabilo, da živijo na »rodovitnem območju« med mišljenjem 

in delovanjem, realnostjo in iluzijo, med običajnim in neobičajnim. V duhu zgoraj navedenih 
vplivov je Boal oblikoval Jokerjev sistem, tako ali drugače značilen za vse Boalove tehnike 

(Cohen-Cruz in Schutzman, 2006) 
 
Forum gledališče je odrski performans, ki prikazuje določen konflikt, neuspeh, družbeno 

vprašanje, ki je gledalcem in gledalkam podan v nerešljivi obliki. Je kolektivno, intelektualno 
in čustveno raziskovanje tega določenega vprašanja. Le to je lahko zelo kompleksno, a še 

zmeraj vezano na potrebe in zmožnosti igralca ali igralke, ki se nahaja v središču določenega 

konflikta. Prav tako mora biti narava protagonista ali protagonistke in antagonistov, 
antagonistk zelo jasna. Le tako lahko občinstvo zazna morebitne zaveznike obeh strani, ki jim 
predstavjajo vrata za vstop v dogajanje in s tem spremembo določenega vedenja protagonista 
ali protagonistke ter tako korak k odpravi zatiranja (Fritz, 2012). Prvotna scena je 
strukturirana okrog konflikta v katerem protagonist ali protagonistka ne moreta uresničevati 

svojih ambicij, prepričanj, želja, ker sta antagonistova ali antagonistkina volja in delovanje 
močnejša. Avtorica Fritz (2012) vrhunec performansa imenuje kitajska kriza. Kitajska zato, 

ker beseda kriza v kitajščini vsebuje znak za nevarnost in priložnost hkrati. Ta trenutek v 

forumski predstavi je ključen tudi za občinstvo, ki se v tem trenutku nahaja na prehodu iz 

gledalcev in gledalk v gled-igralce/igralke. V tem trenutku imajo možnost vplivati na izid 

same zgodbe in vanjo vplesti svoje želje, odpreti nove možnosti (prav tam). Forum gledališče 

je etično gledališče, ki zelo jasno predstavlja določena stališča. Augusto Boal ga zato imenuje 

tudi gledališče za človekove pravice (Theatre of Human Rights) (Fritz, 2012). Jokerjeva 
naloga je, da po odigrani predstavi, gledalce in gledalke spodbudi k iskanju novih 
alternativnih rešitev in novih načinov, kako se soočiti z videnim zatiranjem.  
 
Forum gledališče se tako kot večina ostalih tehnik, najprej odvijajo v obliki skupinskih 

delavnice, ki se največkrat zaključijo s krajšo forum predstavo. Gre za aktivno, kolektivno 

soustvarjanje in sodelovanje, brez katerega tudi forum gledališče ne obstaja.   
Že tekom skupinskih delavnic, prisotni in prisotne odigrajo krajše prizore, v katerih je jasno 
opazno, katera oseba je v dani situaciji zatirana in kdo je oseba, ki zatira. Pod taktirko 
kolektivnega avtorstva nato sestavijo zaključni prizor, več manjših prizorov, ki se zaključijo s 
problemom. Jokerjeva naloga je, da po končani predstavi gledalce in gledalke povpraša o 

videnem, ali jim je bila igra všeč, kaj so videli, katere konflikte so prepoznali, ali se jim zdijo 
videni prizori realni itd. Nato se igra ponovi. Na točki, kjer oseba iz gledišča uvidi določeno 

spremembo, zavpije “Stop!”, zamenja zatiranega protagonista ali protagonistko in intervenira 
v samem prizoru (Boal, 2007). Naloga ostalh igralcev in igralk je, da se glede na svoj karakter 
čim bolje odzovejo na novo nastalo situacijo, improvizirajo (Ferlin, 2009). Zatirajo še 

močneje, oseba, ki pa je sedaj že postala del igre, pa je postavljena pred dejstvo, kako težko je 

spremeniti realnost, hkrati pa je to tudi vaja zanjo. Cilj forum gledališča ni najti popolnega 

odgovora ali reštive, pač pa raziskati možnosti, ki jih posameznik, posameznica ali skupina 
imajo, hkrati pa je to tudi vaja za realnost, kot pravi Boal, saj predloge neposredno preizkusijo 
na odru in kasneje tudi v praksi. Vsaka podana intervenca je odigrana v svojem prizoru, pri 
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čemer oseba, ki zatira, ostaja v svoji vlogi trdno stoječa. Intervence gled-igralci/igralke 
fizično odigrajo. Prizor se lahko ponovi večkrat, z različnimi intervencami, po vsakem 

končanem prizoru pa sledi diskusija, ki jo publika kritično pokomentira, razmišlja o njeni 

realnosti in naposled odpira tudi nova problemska vprašanja. Vsak nov prizor nam mora prav 
tako podati realno situacijo oziroma socialno realnost, ponujena rešitev pa mora biti čim bolj 

realna in izvedljiva. Vse gledalke in gledalci imajo enako pravico intervenirati v prizor in 
odigrati svoje ideje (Ferlin, 2009). Rezultat takšnega sodelovanja je združevanje znanja, 

taktike in izkušenj (Boal, 2007). Forum gledališče omogoča medij, skozi katerega lahko 

protagonisti in protagonistke izražajo svoje upe in želje tako, da njihove identitete pri tem 

ostajajo trdne. Prav tako je forumsko gledališče umetnost asertivnega vedenja (Fritz, 2012) 
 
5.6 Od gledalca do igralca - faze gledališča zatiranih 
 
Prva beseda Boalovega gledališkega besednjaka je človeško telo, glavni izvor zvoka in 

gibanja. Da bi tovrstna orodja lahko uporabljali, mora posameznik ali posameznica najti 
nadzor in obvlado samega sebe, svoje telo, s čimer se nauči boljšega komuniciranja in 

sporočanja. Šele nato se lahko počasi, postopoma po fazah in skozi prakticiranje gledaliških 

tehnik, prebije iz objekta v subjekt ter tako iz vloge gledalca, gledalke, v vlogo igralca, 
igralke. 
 
Faze prehajanja iz gledalca, gledalke v igralca, igralko lahko poteka v štirih fazah: 
 

1. Poznavanje telesa: gre za vrsto vaj, skozi katere osebe spoznavajo svoje telo, svoje 
omejitve in zmožnosti. Udeleženci in udeleženke se v tej fazi »razstavijo«, analizirajo 
in preučujejo. Vaje jim pomagajo stopiti iz mišične determiniranosti telesa.  
    

2. Večanje izraznosti telesa: vrste iger, s katerimi se udeležene in udeleženi začno 
izražati skozi svoje telo, tako da opuščajo vsakdanje in običajne načine izražanja. 
Prihaja do demehanizacije telesa. Vaje lahko udeležencem in udeleženkam omogočijo, 

da prično svoje telo uporabljati za samoizražanje. Gre za iskanje izraznosti svojega 

telesa po nevsakdanjih poteh.  
 

3. Gledališče kot jezik: udeleženke in udeleženci začno v tej fazi prakticirati gledališče 

kot jezik, ki v danem trenutku živi in je prisoten. To fazo sestavljajo trije deli, vsak del 
pa predstavlja različen nivo neposredne vključenosti gledalca ali gledalke v predstavo. 
V prvi, ki jo Boal (2012, v Alfirević in Močnik, 2012) imenuje simultana 
dramaturgija, gledalci, gledalke »pišejo« simultano z igranjem igralcev, igralk. Gre za 
tehniko, ki jo je Boal uporabljal predvsem v svojih začetkih. Ta faza je prvo povabilo 
gledalcem in gledalkam, da posežejo v predstavo ali posamezni prizor, ne da bi se pri 

tem morali fizično izpostaviti na odru. Takšna oblika gledališča, ruši zidove med 

igralci in igralkami na eni in gledalci, gledalkami na drugi strani. Tako pasivni 
gledalci in gledalke postanejo aktivni soustvarjalci in soustvarjalke, saj so vključeni v 

sam gledališki proces, na način, da v njem hkrati opazujejo, komentirajo ter prav tako 

ustvarjajo dramaturški potek določene predstave (Alfirević in Močnik, 2012). 
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Simultana dramaturgija vsakega posameznika ali posameznico postavi v razmišljujočo 
pozicijo. S tem, ko publika dobi moč usmerjanja predstave, je igralčeva, igralkina 
naloga z njo vzpostaviti in konstruktivno voditi spodbujajoč dialog. S tem, ko je 
sodelovanje med igralci, igralkami in gledalkami, gledalci vzpostavljeno, steče proces 

opolnomočenja, s katerim gledalci in gledalke dobijo spodbudo, da lahko z lastnim 
aktivizmom vplivajo tudi na družbeno in politično življenje svoje okolice (Globalna 
Sofa, 2015). Do prehoda iz simultane dramaturgije, na še aktivnejšo tehniko forum 

gledališča je prišlo v času Boalovega začetnega delovanja, ko se ena izmed gledalk ni 
strinjala z odigranim prizrom, ki ga je predlagala. Povabljena je bila, da se pridruži 

igralcem in igralkam na odru, se preizkusi v vlogi igralke in odigra rešitev, ki jo je 

predlagala. Tako so se razvili prvi zametki forum gledališča, ki gledalke in gladalce 
neposredno popelje iz vloge gledalca, gledalk v vlogo gled-igralca/igralk.   
 

4. Sledi druga stopnja, slikovno gledališče, v katerem se igralci in igralke vključijo 

neposredno, saj s pomočjo svojega telesa ustvarijo slike, ki postanejo medij njihovega 

izražanja. Tukaj gledalci in gledalke sodelujejo bolj direktno, morajo izraziti svoje 
poglede na določeno temo. Te izrazijo s pomočjo svojega telesa in teles drugih, brez 

besed ali zvokov. Izoblikujejo podobe, ki najbolje predstavljajo njihovo mnenje o dani 
temi. Ob koncu lahko pričnejo z diskusijo. Gledalci, gledalke ali pa »kiparka, kipar« 
sam, lahko kasneje podobo kipa spremenijo. Tretja stopnja je forumsko gledališče, 

kjer se igralec/igralka vključi neposredno v dramatično akcijo in jo tudi spreminja. 

Vanjo so vključeni tudi gledalci in gledalke, ki v določen prizor intervenirajo s 
predlaganimi rešitvami zapleta (Alfirević in Močnik, 2012). 
 

5. Gledališče kot diskurz: igralka ali igralec ustvarjata igro glede na svoje potrebe po 
tem, da bi preko gledališča razpravljala o določenih temah in jih odigrala skozi 
prizore. Gre za različne tehnike gledališča zatiranih, časopisno, nevidno, mitološko, 

legislativno gledališče, fotoromanca, zlom represije, maske in rituali itd. (Alfirević in 

Močnik, 2012).   
 
»Vse metode gledališča zatiranih so oblike ponavljajočega se in spektakelskega gledališča. 

Vsakdo ve, kako se bodo ti eksperimenti začeli, nihče pa, kako se bodo končali, saj je 

gledalec osvobojen svojih okov in dokončnih dejanj, s čimer sam postane protagonist.« (Boal, 
2012, v Alfirević in Močnik, 2012) 
Tovrstna vključenost je pomembnega pomena, saj ne samo, da soustvarja dogajanje, pač pa 

hkrati preizkuša določena orodja za spoprijemanje z različnimi družbenimi problematikami, 
konflikti, tudi na osebni ravni. Samo dogajanje tekom uporabe tehnike gledališča zatiranih in 

možnost sodelovanja, soustvarjanja in soodločanja znotraj njih pa v posameznicah in 
posameznikih ustvarja motivacijo za spremembe, za sprejemanje določenih odločitev ter 

ponuja orodja za konkretiziranje osebnih želja, ciljev, zahtev in omogoča krepitev, 

opolnomočenje ter osebnostno rast in razvoj posameznic in posameznikov. 
 
Obravnavane tehnike so del vse bolj poznane, obsežne in širom sveta vse bolj uporabljene 

metode gledališča zatiranih. Tehnike so raznolike, usmerjene v reflektiranje svojega položaja 
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v družbi, samega sebe hkrati pa tudi dejavnikov, ki tako ali drugače vplivajo na 

posameznikovo ali posamezničino življenje. Sam koncept gledališča zatiranih temelji na 

aktualnih družbenih vprašanjih, posamezne tehnike pa omogočajo obravnavo in razrešitev 

notranjih zatiranj, ki jih sodobna družba velikorat povsem nevedoč naseljuje v nas samih. 
Omogoča  ne le uvideti različne perspektive in možne odzive na določene situacije, pač pa 

prepoznati posamezne konflikte, jih oblikovati v krajše igre in s tem oblikovati strukture, v 
katerih je prisoten aktiven dialog med igralci/igralkami in gledalci/gledalkami, na podlagi 
katerega se razvijejo novi možni odzivi. Gre za interaktivno dogajanje, aktivno držo, ki 

spodbuja vrednotenje določenega stanja, situacije in spodbuja kritično mišljenje, neposredno 
v udeležencih in udeleženkah, s tem ko jim potek tehnik omogoča verbalizirati in utelesiti te 

določene situacije (Fritz, 2012).  
 
Gledališče zatiranih je namenjeno vsem. Boal (2006) pravi, da je gledališče vsota več jezikov. 

Nerazumevanje besed morda pomeni razumevanje kretenj, zvoka, tišine, tona, ali pa je 

dovoljšnje le gibanje. Komunikacija poteka na racionalni, estetični, senzorni, zavedni in 

nezavedni ravni. Čuti pa so tisti, skozi katere udeleženke in udeleženci govorijo (Boal, 2006). 
Gledališče zatiranih je gledališče vseh in vsakogar. Vsak delček, vsak element življenja 

znotraj zbranih tehnik najde svoj prostor (Fritz, 2012). Boal je pri svojem delovanju izhajl iz 
prepričanja, da so vsi ljudje zmožni reševati svoje težave. Zmožni so delovati tako, da 
prispevajo k boljšemu jutri in boljšemu svetu, še posebej zato, ker le oni sami najbolje 
poznajo svoje lastne okoliščine (Fritz, 2012).  
Tehnike gledališča zatiranih temeljijo na uporabi gledališča kot emancipatorne, participatorne 

in dialoške prakse,  ki se zavzema predvsem za razvoj posameznice, posameznika in družbe 

kot celote (prav tam). 
Ko razmišljamo o mladih na pragu dvajsetih let 21. stoletja, se moramo zavedati večplastnosti 

problematik, s katerimi se srečujejo. Ta je zagotovo vezana na že v zgornjih poglavjih 
omenjene. Na ravni svojega socialnega okolja se mladi vse pogosteje srečujejo z delovno in 

družbeno pasivnostjo v družinskem kot tudi lokalnem okolju, nizko motivacijo za iskanje 

novih priložnosti ter naraščajočim prekarnim delom med sovrstniki. S prevladujočimi, 

formalno pridobljenimi znanji, pogosto slabo poznajo svoje potencialein imajo šibke socialne 

mreže. Posledica pa je predvsem pasivnost pri reševanju družbene problematike nasploh, pa 

tudi te, ki se nanaš na ciljno skupino, ki ji določena posameznica/posameznik pripada, s tem 
pa tudi nanj samega (Bahlen, 2014, v Adamič, idr., 2014).  
 
Boal se zaveda, da ljudje nikoli nismo povsem svobodni pri svojih izbirah, nikoli nismo 
absolutni subjekti, saj nas kot objekte omejujejo ekonomske, kulturne, družbene sile po 
katerih delujemo. Te vplivajo na naše razmišljanje in dejanja (Boal, 2000). Gledališče 

zatiranih predstavlja eno izmed možnosti za aktivacijo mladih. Ne le zato, ker je vaja za 

realnost, pač pa določene tehnike omogočajo analizo vedenjskih vzorcev posameznika ali 
posameznice, raziskovanje njihovega ozadja, kar postopoma pelje do oblikovana strategij za 
aktivnejše oblikovanje svojega življenjskega poteka in življenja v skupnosti. S tem se 

razvijata dva poglavitna elementa tvornega in odgovornega udejstvovanja posameznic in 
posameznikov; izkustveno učenje bistvenih vsebin človekovega osebnega in družbenega 

življenja ter aktivna in kolektivna udeležba v družbenih procesih (prav tam). Z Boalom 
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gledališče postane prostor za spremembe, prostor sprememb na individualni, lokalni in 
globalni ravni. Gledalec/gledalka postane igralec/igralka, spremlja, razmišlja in deluje, 

spreminja poteke in morda, korak za korakom tudi svoje življenje.  
 
Gledališče zatiranih, kot gledališka metoda teži k demehanizaciji udeleženk in udeležencev, z 

različnimi estetičnimi sredstvi in spodbujanjem kreativnega, odprtega in demokratičnega 

dialoga s ciljem, transformacije posamezničinega/posameznikovega življenja. Menim, da 

ustvarjalnost, s katero se srečamo udeleženci in udeleženke metode gledališča zatiranih, 

pomaga pri izražanju delov sebe, ki smo jih  zaradi najrazličnejših razlogov zatrli in skrili 

nekje globoko v sebi, ki bi jih morda želeli spoznati, jih sprejeti. Ti bi nam lahko pomagali 

tudi pri razumevanju samih sebe, prispevali k razvoju potencialov, širitvi svojih meja, k 
aktivni participaciji v družbi, k izboljšanju svojega življenja. Gledališče zatiranih s svojim 

prepričanjem, da je ponovna vzpostavitev pravice vsakega posameznika in posameznice, da 
živi dostojanstveno in s tem posledično potreba po počlovečenju človeštva, sega na vsa 
področja našega delovanja – socialno, pedagoško, politično, umetniško itd. Gledelišče je 

jezik, zato ga je mogoče uporabiti, da spregovori o vseh človeških skrbeh (Boal, 2000).      
 
Veliko tehnik, ki jih danes uporabljajo širom sveta, pod imenom gledališče zatiranih, 

predstavljajo nadgradnjo, Boalovih tehnik. Avtor sam je mnenja, da je potrebno tehnike 
prilagajati posameznemu kulturnemu okolju, željam, potrebam sodelujočih. Ne obstaja 
določen recept, kako metode uporabljati. Je metoda v uporabo ljudem, ljudje pa so 

pomembnejši kot metoda (Boal, 2005).  
  
5.7 Vloga skupine 
 
Ljudje smo vsakodnevno vpeti v različne interakcije z drugimi. Z njimi ustvarjamo takšne in 

drugačne odnose. Interakcija je del kakršnegakoli medsebojnega odnosa, je in obstaja. Kot 

socialna bitja interakcijo z drugimi potrebujemo, saj tako zadovoljujemo naše temeljne 

psihosocialne potrebe, kot so potreba po ljubezni, spoštovanju, delu, zabavi itd. V kolikor te 
potrebe zanemarimo, se soočamo z neprijetnimi čustvi, v veliki meri je to nezadovoljstvo, 

nižja samopodoba, samospoštovanje, upad motivacije itd. Odnosi so lahko kratkotrajni, bodisi 

dolgotrajni in različno intenzivni. Skupine so socialne mreže, v katerih se vsak 

posameznik/posameznica udejanja kot socialno bitje. V njih se učimo najrazličnejših vlog. So 

socialna okolja, v katera vstopamo skozi vse življenje (Kobolt, 2009). Socialna mreža 

posameznika ali posameznice je sestavljena iz socialnega atoma, ki zajema strukture okrog in 
med posamezniki in posameznicami, ter kulturnega atoma, ki zajema odnose med njihovimi 
vlogami (Moreno in Moreno, 2000). Skupina v veliki meri pomeni prostor, kjer prihaja do 
socialnega učenja, medsebojnega izmenjavanja izkušenj, doživljanj in najrazličnejših mnenj, 

zato je zelo pomembno, kako se v skupinah počutimo. Avtor Vec (2008) poudarja, da so v 

ospredju skupine odnosi med člani in članicami, pri čemer je naš cilj doseči določeno stopnjo 

socialne podpore in socialne identitete.   
Delo socialnega pedagoga/pedagoginje je velikokrat vezano na skupine, na interakcije znotraj 
njih in med nami vsemi. Različni procesi, kot so socialna integracija, izključenost, 

segregacija, socialno vplivanje in učenje, se odvijajo predvsem v skupinah. Zato je 
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pomembno, da dobro poznamo značilnosti skupin, procesov in skupinske dinamike same. Vec 
(2006, v Hogg, 1995) omenja stališče, ki je dolgo časa prevladovalo v socialni psihologiji. 

Mnenje, da je skupina le skupek posameznic in posameznikov, se od današnjih pogledov 

precej razlikuje. Jasno je, da ob vsakem združevanju posameznic in posameznikov še ne 
moremo govoriti o skupini. Le to je lahko zgolj naključno, med njimi pa ni intenzivnejšega 

sodelovanja. Vec (2006) skupino opredeljuje kot celovito enoto, ki jo sestavlja omejeno 
število posameznikov/posameznic. Ti so v neposredni medsebojni komunikaciji, s pomemnim 
medsebojnim vplivom, med njimi pa so se vzpostavile skupinske norme, hkrati pa tudi 
relativno stabila struktura odnosov, vedenjskih vzorcev, vlog, pričakovanj, komunikacij itd. 

(prav tam).  
 
Avtorica Alenka Kobolt (2009) pri definiranju skupine kot enote povzema kriterije, ki so po 
Petzu (1992) sledeči: samo skupino mora sestavljati več oseb, med njimi poteka interakcija, ki 

se kaže v sodelovanju med njimi, v povezavi z vlogami in skupinskimi položaji članov/članic, 
obstojom skupinskih norm in standardov, ki vplivajo predvsem na vedenje članov/članic 
določene skupine. Pri članih in članicah je prisoten občutek pripadnosti, samo skupino 

doživljajo kot celoto in si prizadevajo, da jih tudi okolje dojema na takšen način.  
Avtor Forsyth (2006) skupino definira s sociološke, psihološke in komunikološke plati. 

Skupino sestavljata dva ali več posameznikov/posameznic, ki jih združujejo pomembne 

zadeve, med njimi pa poteka socialna interakcija. Teoretiki si niso povsem enotni, kadar gre 
za definicijo skupine. Nekateri poudarjajo pomembnost komunikacije med člani/članicami, 
drugi za odločilen kriterij navajajo medsebojno odvisnost, namen in cilje itd. Forsyth (2006) 

meni, da se večina strinja v eni izmed teh točk; skupino predsavljata vsaj dva posameznika, 

avtorica Kobolt (2009) pa temu dodaja še kriterije kot so medsebojna interakcija, občutek 

skupne preteklosti, prihodnosti ter soodvisno delovanje in usmerjenost v skupinske cilje in 
interese.    
 
Vec (2006) v svojem doktorskem delu povzema številne definicije skupin, ki jih različni 

avtorji opredeljujejo glede na cilje, medsebojno odvisnost, vzajemni vpliv, medosebno 
interakcijo, zaznavanje članstva, strukturiranostjo odnosov, komunikacijo, individualno 
motivacijo in dinamiko.  
 
Različni avtorji (Freeman,1936, Johnson in Johnson, 1997, v Vec, 2006) skupino definirajo 
kot določeno število posameznikov/posameznic, ki jih združuje predvsem cilj, ki ga imajo in 

ki ga z združitvijo poskušajo doseči. Možina (1994) meni, da je glavni namen skupine doseči 

določene cilje, s pomočjo katerih posamezniki/posameznice zadovoljujejo svoje potrebe. Prav 
tako tudi Bertcher (1994, v Kobolt, 2009) skupino razume kot dinamičen socialni fenomen 

dveh ali več posameznikov/posameznic, katerih vzajemna interakcija je usmerjena v dosego 
enega ali večih skupnih ciljev. Ti cilji so lahko skupinski ali individualni cilji, za katere 
člani/članice določene skupine menijo, da jih bodo uspešno uresničili s skupinskim 

sodelovanjem.  
V takšnih skupinah vsak član/članica opravlja svoje naloge, ki se med seboj navezujejo ena na 
drugo. Delovna usmerjenost in prizadevanje vseh vključenih vodijo skupino k skupnim, 
delovnim ciljem (Kobolt, 2002). Skupina, ki je definirana na podlagi medsebojne odvisnosti, 
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je zbir posameznikov in posameznic, ki so med seboj povezani in na svojstven način tudi 
medsebojno odvisni (Vec, 2006).  
Kadar je skupina definirana z vidika vzajemnega vpliva, jo oblikuje zbir posameznikov in 
posameznic, ki vzajemno vplivajo drug na drugega. Skupino predstavljata dve ali več oseb, 
katerih interakcije so takšne, da vsaka oseba vpliva in je vplivana s strain ostalih (Shaw, 1976, 
v Johnson in Johnson, 1997, v Vec, 2006). V vsaki skupini prihaja tudi do medosebne 
interakcije, ki prispeva k zadovoljitvi temeljnih psihosocialnih potreb, ki jih 
posameznik/posameznica kot socialno bitje nujno potrebuje. Ta vir poteka po principih 
izmenjave, kar pomeni, da mora oseba v socialni interakciji intenzivno sodelovati, v sam 
odnos tudi vlagati, da ima v njem tudi dobiček (Vec, 1998). Tako tudi sama skupina ne 
obstaja, dokler njeni člani in članice niso v interakciji drug z drugim.  
Skupina, ki se oblikuje na podlagi zaznavanja članstva postane skupina takrat, ko se dve ali 

več oseb tako zaznavajo. Skupina, ki temelji na strukturiranosti odnosov, pomeni trajnejšo 

razporeditev oseb glede na njihove vloge, različne statuse, odnose, socialnih vlog, norm v 

trajno in razmeroma stabilno celoto (Vec, 2006). 
 
Kadar je komunikacija tista, ki predstavlja glaven kriterij za nastanek skupine, imamo s 
skupino v mislih »število oseb, ki drug z drugim pogosto komunicirajo tekom časa in, ki jih je 

zgolj toliko, da lahko vsak komunicira z vsemi ostalimi in sicer ne preko drugih ljudi, ampak 
neposredno iz oči v oči (face-to-face)«. (Homans, 1950, po Forsyth, 1999, v Vec, 2006)  
Pri opredelitvi skupine na podlagi individualne interakcije gre za zbir oseb, ki poskušajo 

zadovoljiti določne osebne potrebe na način, da se pridružijo združenju (Vec, 2006).  
Lewin je poudaril dinamično naravo skupin. Pravi, da je skupina dinamični sistem, znotraj 
katerega se dogajajo številne spremembe, te spremembe v enem delu skupine pa izzovejo 
spremembe v drugih delih (Lewin, 1939, po Rot, 1983, v Vec 2006). 
 
V vsaki izmed skupin se razvije skupinska dinamika. Ta označuje pojem, opredeljen v sklopu 
najrazličnejših teorij; med drugimi psihoanalitične, vedenjske, biološke, sistemske, 
funkcijske, teorije vlog itd., saj so procesi in dogajanje v skupini zelo kompleksni in raznoliki. 
Znotraj skupine se vsakodnevno dogajajo spremembe, ki izzovejo spremembe v njenih delih. 
Če želimo skupino in njeno delovanje spoznati, se moramo osredotočiti tako na značilnosti in 

odnose med posamezniki/posameznicami, ki jo sestavljajo, kot tudi na delovanje skupine kot 
celote. Kot sistem lahko opredelimo posameznika ali posameznico kot tudi skupino med seboj 
povezanih posameznikov in posameznic. Značilnost sistema je, da ima lastno organizacijo 

delov, ki imajo svoje lastnosti. Med seboj se povezujejo z odnosi, imajo meje in skupno 
zgodovino. Znotraj večjih sistemov se lahko pojavljajo podsistemi, ki so lahko tesneje 
povezani in v katerih je večji medsebojni vpliv. Za sisteme velja celostnost, kar pomeni, da 

posamezniki in posameznice sestavljajo celoto, ki je več kot vsota njenih delov, kar zagovarja 
tudi socialno pedagoška stroka. Prisotna je medsebojna odvisnost, kar pomeni, da sprememba 
pri določenem posamezniku ali posameznici povzroči spremembo v celotnem sistemu (Vec, 

2008).  
Avtorica Alenka Kobolt (2009) poleg pomembnosti skupinske dinamike poudarja 
pomembnost razvoja ugodne emocionalne klime. Ta kriterija omogočata skupini jasno 

komunikacijo, uravnovešata odnose med člani/ članicami ter nudita vzajemno podporo. Kadar 
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so tovrstni procesi v skupini prisotni, omogočajo, da skupina laže doseže zastavljene cilje, 

hkrati pa zadovolji pričakovanja in potrebe svojih članov/članic. Takšni procesi so v majhnih 

skupinah še intenzivnejši. 
 
Menim, da so tovrstne prednosti skupinskega delovanja prav tako tudi del skupin, ki delujejo 
po metodah gledališča zatiranih. Uporaba tehnik gledališča zatiranih v skupini s svojim nizom 
vaj in metod v prvi vrsti omogoča sproščeno vzdušje in spoznavanje, ki vplivata na 
povezovanje skupine in postopno oblikovanje njene skupinske dinamike. Njeno delovanje se 
v nadaljnjem poteku dogajanja lahko razvije v podporo in sproži proces iskanja novih možnih 

rešitev na mestu prepoznanega zatiranja. Skupina lahko tako posamezniku/posameznici nudi 

občutek pripadnosti, bližino, povezanost, uteho itd. Mia Marija Klemenčič Rozman (2011) 

pojem skupine opiše takole: »za besedo skupina vedno stojijo človeška bitja (kar ne ovrže 

dejstva, da je skupina več kot zgolj vsota posameznikov) z individualnimi zgodbami, katerih 

skupni imenovalec je hrepenenje po dostojni eksistenci« (prav tam, str. 194).  
Benson (1987, v Ajdukovič, 1997, v Kobolt, 2009) strne ključne funkcije skupin. Pravi, da so 

izkustva, ki jih ljudje pridobimo v skupini, človeku temeljna in nam omogočajo doživetje 
predvidljivosti in stabilnosti. Skupinsko izkustvo poteka v več dimenzijah in širi razvojne 

horizonte, omogoča nam preverjanje samih sebe in vsakokratne življenjske stvarnosti. 
 
5.8 Učenje znotraj gledališča zatiranih 
 

Učenje je sestavljeno iz mišljenja, občutka vtisa, čutenja in delovanja. Ljudje se najbolje učijo 

takrat, kadar niso pod stresom, ko se nahajajo v sproščenem okolju in se tako v njem tudi 
počutijo. Kadar ustvarjamo okolje za učenje, moramo ustvariti prijetno, sprejemajoče okolje, 

ki ne izključuje nikogar, hkrati pa odpreti prostor, kjer prisluhnemo vsakomur in kjer je 

vsakdo tudi slišan. Znotraj skupin poteka proces socialnega učenja, ki ga Alenka Kobolt 

(2009) opredeli kot aktiven, kognitivno usmerjan proces predelave posamezničinih, 

posameznikovih izkušenj. Temu dodaja posameznikovo, posamezničino sposobnost 
kognitivnega povezovanja in predvidevanja posledic, tako  svojega kot vedenja  drugih. Pri 
tem se krepijo tudi socialne kompetence, ki omogočajo učinkovito ravnanje v socialnih 

situacijah. Skupina postane oder, kjer mladi vadijo odvisnost in neodvisnost, razvijajo svoje 
spretnosti in se krepijo za spoprijemanje z negotovo družbo.  



54 
 

III EMPIRIČNI DEL 
  
6 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Namen socialno pedagoškega dela je pomagati posamezniku/posameznici pri razvijanju 
aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispevati k njunemu polnejšemu vključevanju v 

okolje, ju opolnomočiti po poteh opogumljanja, usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k 

polnejšemu uresničevanju njunih temeljnih potreb, razvoju  potencialov, predvsem v smeri 
sožitja s samim seboj in s svojim okoljem (Etični kodeks delavcev na področju socialne 
pedagogike, 2006). V sodobni družbi se mladi znajdejo v različnih pozicijah, ki so zanje 

tvegane in kjer jih napačne odločitve lahko hitro potisnejo na rob družbe. Zato predstavljajo 
precej ranljivo skupino, kjer je socialno pedagoško delovanje zanje potrebno, če ne, ključnega 

pomena. Menim, da kreativni mediji, kot so tehnike gledališča zatiranih, omogočajo krepitev 

posameznika ali posameznice, njunih veščin, ju opolnomočijo in opremijo z različnimi 

veščinami, ki so v pomoč pri delovanju, vključevanju v družbo. Gledališče zatiranih ponuja 

veliko možnosti za raziskovanje. S pomočjo tehnik je moč odpreti najrazličnejše teme, ki se 

nanašajo tako na posameznika/posameznico, skupino in družbo kot celoto. Gre predvsem za 
teme, ki so vezane na osebne stiske, družbene problematike, skupinsko ustvarjanje, občutkov 

v procesu kolektivnega avtorstva, doživljanja udeležencev in udeleženk, itd.  
 
Na področju socialno pedagoškega dela so tehnike gledališča zatiranih postopoma vse bolj 

vključene v delovno prakso, različni izsledki s tega področja pa kažejo na uspešnost takšnega 

dela. Alenka Kobolt (2008), je v sklopu projekta Na odru življenja, za takšno uporabo medija 

ugotovila, da pripomore k socialni krepitvi, prav tako ugotavlja Irena Strelec (2014) v sklopu 
svoje doktorske disertacije. 
 
V svojem magistrskem delu sem se osredotočila na več vidikov. Raziskovala sem primernost 
uporabe izbranih tehnik gledališča zatiranih pri delu z mladimi in s tem povezano doživljanje 

udeleženk, vezanih na same tehnike gledališča zatiranih. Skozi kreativne procese sem 
raziskovala, kako udeleženke doživljajo svoj položaj v družbi tveganja in samo družbo 

nasploh ter katere so tiste družbene problematke, ki zanje v trenutnem starostnem obdobju 
postajajo osebne, takšne, ki jih doživljajo kot posledico družbe tveganja. Pomemben element 
takšnega soustvarjanja je tudi odnos, v katerem se oseba počuti pomembno, sprejeto in varno. 

Pri raziskovanju sem bila poleg naštetega, pozorna tudi na sam odnos in okolje, ki smo ga 
tekom srečanj vzpostavili, skupinsko dinamiko in številne izzive, ki jih je tovrstno delo 

prinašalo tudi zame in moj strokovni razvoj.  
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7 Raziskovalna vprašanja 
 
RV1: Kakšna je vloga socialne pedagoginje/pedagoga v skupini, pri delu z mladimi?  
 
RV2: Kako se negotovost v sodobni družbi odraža v življenju mladih posameznic in 
posameznikov? 
 
RV3: Kako udeleženke in udeleženci doživljajo ustvarjalno skupino tekom procesa in 

dogajanje znotraj nje?  
 
RV4: Kako udeleženke in udeleženci doživljajo uporabo kreativnih medijev in kakšen pomen 
jim pripisujejo z vidika obravnavanih tem (družba tveganja, negotovost, ranljivost, socialni 

kapital)? 
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8 Raziskovalna metodologija 
 
8.1 Uporabljene metode in raziskovalni pristopi 
 
Tekom raziskovanja sem uporabljala metodo kavzalnega eksperimentalnega raziskovanja. 
Temeljila sem na kvalitativnem raziskovanju. Mesec (1998) pojem kvalitativne raziskave 
opredeli kot raziskovalno delovanje, pri katerem temeljno izkustveno gradivo določenega 

raziskovalnega procesa sestavljajo besedni opisi v katerih je to gradivo tudi obdelano in 
analizirano brez uporabe merskih postopkov. K raziskovanju sem vključila tudi elemente 

akcijskega raziskovanja. Tovrstno raziskovanje ni zgolj način prenašanja znanja v prakso, 

spreminjanja praktičnega ravnanja pod vplivom novih spoznanj, ampak je tudi proizvajanje 
novih spoznanj (Mesec, 1994).  
 
Celotnega procesa sem se najprej lotila iz teoretične osnove. Uporabila sem metodo analize 

primarnih in sekundarnih virov domačih in tujih avtorjev, ki so s svojim raziskovanjem 

postavili teoretične temelje izbranih tem in predstavljajo temeljni del teoretičnega dela te 

magistrske naloge. V naslednjem koraku sem uporabila deskriptivne metode raziskovanja. Na 
podlagi snovanja skupine in skupinskega sodelovanja, soustvarjjanja in soodločanja, sem s 
pomočjo metodološkega prijema opazovanja z udeležbo zbirala, opisovala in analizirala 

predvsem ustne vire udeleženk, vezanih na zastavljena raziskovalna vprašanja. Tekom 

raziskovanja sem med omenjenim uporabila tudi metodološki pristop, v katerem sem precej 
pozornosti nemenila sebi, svojemu delu in predvsem vlogi, ki sem jo v procesu snovanja, 
moderiranja, usmerjanja, vodenja itd. skupine imela. Mesec (1998) tovrstni metodološki 

pristop poimenuje opazovanje opazovalke/opazovalca samega. S pomočjo refleksij, 
dnevniških zapisov, sem vodila dogajanje znotraj sebe, hkrati pa spremljala odraz tega na 
samih delavnicah. 
 
Pred začetkom in ob zaključku raziskovalnega procesa sem s sodelujočimi izvedla 

polstrukturirane intervjuje, vezane na raziskovalna vprašanja.  
 
Sama skupina je delovala po metodah gledališča zatiranih, natančneje po metodi slikovnega, 
časopisnega in forumskega gledališča. Izbrane metode omogočajo pridobivanje materiala 

neposredno iz osebnih zgodb udeleženk in udeležencev in s seboj prinašajo številne spontane 
odzive in občutke. To počno na kreativne načine, skozi gib, slike, poezijo, igro itd. Takšen 

pristop omogoča lažje izražanje svojih občutkov, misli, delov sebe, ki smo jih iz različnih 

razlogov zatrli, ter posledično lažje razumevanje svojega položaja in situacij, ki so v danem 

trenutku prepoznane kot zatirajoče.  
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8.2 Opis vzorca 
 
Osebe za sestavo skupine, sem pridobila s poslanim vabilom, ki sem ga s pomočjo mentorice 

posredovala na oddelčne maile vseh študijskih smeri Pedagoške fakultete. Pri tem sem se 
osredotočila na študente in študentke drugih in tretjih letnikov, ki se nahajajo nekje na sredi 
svoje študijske poti. Vabilu se je odzvalo 8 oseb, študentov in študentk različnih študijskih 

smeri, a se štiri od teh niso udeležili uvodnega srečanja, ki je sledilo. Skupino so v 
nadaljevanju sestavljale štiri osebe, vse ženskega spola, stare od 20 do 21 let, študentke drugih 

letnikov, različnih družboslovnih smeri. Dve izmed udeleženk sta se med seboj dobro poznali, 
na videz sta poznali tudi tretjo udeleženko, med tem ko četrta udeleženka ni poznala nobene 
izmed njih. Tudi sama nisem poznala nobene izmed udeleženk.  
 
V analizi in interpretaciji rezultatov udeleženke skupine naslavljam s Soustvarjalka 1, 
Soustvarjalka 2, Soustvarjalka 3 in Soustvarjalka 4. 
 
8.3 Skupni začetki in delovanje skupine 
 
Z udeležankami smo se srečevale od začetka maja, do začetka avgusta 2015. Prvo srečanje, ki 

smo ga izvedle, je bilo uvodno, namenjeno predstavitvi okvirnega koncepta delavnic, samega 
namena našega raziskovalnega procesa, začetnemu spoznavanju in odprtim vprašanjem glede 

samega poteka raziskovanja. Na uvodnem srečanju smo prav tako začrtale okvirne termine 

naših delavnic. Dogovorile smo se, da bodo srečanja predvidoma potekala vsak teden po dve 
uri, v prostorih Pedagoške fakultete. Načrtovale smo deset srečanj.  
Zaradi številnih obveznosti, različnih urnikov, vmesnih študijskih počitnic, smo srečanja 

prilagajale časovnim okvirjem. V začetku nam je usklajevanje predstavljalo precejšen izziv, a 
smo po tretji delavnici uspešno ohranjale kontinuirana srečanja, z vsemi prisotnimi 
udeleženkami. Izvedle smo trinajst srečanj, ki so trajala od dveh, do treh ur. Srečanja smo 

podaljševale v času priprav na forumsko predstavo. Prvo, uvodno srečanje smo izvedle 7. 5. 
2015, zadnje pa 17. 8. 2015. Na omenjen dan smo izvedle forumsko predstavo imenovano 
Biti ali (ne)biti.      
 
Po uvodnem srečanju in ob zaključku našega procesa, sem z vsako od udeleženk izvedla 

polstrukturiran intervju, ki se je navezoval na njihova pričakovanja povezana s samo skupino 
in njenim delovanjem ter pričakovanji, ki so jih udeleženke imele pred začetkom našega 

raziskovalnega procesa in v kolikšni meri so bila le ta izpolnjena po samem procesu.  
Intervjuje sem izvedla individualno, v mirnem okolju, ki je pripomoglo k sproščenemu 

vzdušju. Začetne intervjuje sem opravila v času od 12. 5.  do 14. 5. 2015, zaključne pa od 18. 

8. do 20. 8. 2015.    
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8.4 Postopki pridobivanja podatkov 
 
Proces zbiranja podatkov je temeljil na eni izmed pogostejših tehnik kvalitativnega 
raziskovanja, opazovanju z udeležbo.  
Pred začetkom delavnic sem z vsako od udeleženk izvedla polstrukturiran intervju, s pomočjo 
katerega sem želela izvedeti, kakšna so njihova pričakovanja v povezavi s kreativnimi mediji, 

kaj pravzaprav pričakujejo od samih delavnic, kakšne so njihove dosedanje izkušnje z 

uporabo kreativnih medijev, kaj pričakujejo od same skupine in kaj od mene, izvajalke in 

usmerjevalke delavnic. 
 
Tekom naših srečanj sem na podlagi predhodno izdelanega načrta za opazovanje, beležila 

sprotna opažanja, vezana na odnos, odzivanje in teme, ki so prihajale na plano. Zapisovala 
sem jih s ključnimi besedami, ki so mi kasneje predstavljale vodilo pri pisanju poročila o 
posameznem srečanju. Ob koncu vsake delavnice sem z udeleženkami opravila še kratko 

evalvacijo, vezano na dogajanje tistega dne.  
 
Na vsakem srečanju smo s kreativnim delovanjem spontano odpirale različne teme. Ker sem 

tovrstne pogovore predvidila, smo se z udeleženkami že na uvodnem srečanju strinjale, da jih 

na določeni točki posnamem. Lahko bi rekla, da sem izvajala nestrukturirane skupinske 
intervjuje, ki so potekali v vzdušju sproščenih pogovorov. Dialoge sem dobesedno pretipkala 
in jih uporabila v predstavitvi rezultatov empiričnega dela te naloge.     
Šesto srečanje je predstavljalo predvideno polovico prehojene raziskovalne poti, zato smo  
opravile poglobljeno vmesno evalvacijo, namenjeno vmesnemu preverjanju naših ciljev, 

pričakovanj in samega počutja v skupini. Evalvacija je trajala približno 30 minut. 
 
Po vsaki končani delavnici sem zapisovala dnevniške zapise, v katerih sem reflektirala 

celotno dogajanje. Skozi tovrstno poglabljanje sem osvetljevala vprašanja, ki so se tekom 
procesa pojavljala v meni. V toku iskanja odgovorov sem odkrivala posamezne delčke celote, 
ki so me znova vodili do naslednje postaje, naslednjega vprašanja, nove dileme, novejše ideje 

in premišljenih zaključkov, ki sem jih vnašala v skupinski proces.   
Ob zaključku srečanj sem z udeleženkami opravila še zaključno poglobljeno evalvacijo 

doživljanja celotnega procesa, skupine kot celice skupinskega učenja, delovanja, ustvarjanja 

in podpore. Zaključna evalvacija je trajala približno 40 minut. Sprotne, vmesno in zaključno 

evalvacijo sem s privolitvijo članic skupine posnela, jih dobesedno pretipkala ter vključila v 

poglavjih, namenjenih interpretaciji pridobljenega. 
 
Ob koncu raziskovalnega procesa sem z vsemi udeleženkami opravila polstrukturiran intervju. 
Sestavila sem osnovno strukturo intervjujev in jih po potrebi in glede na dialog, ki se je razvil, 
prilagodila. Pri tem sem se osredinila predvsem na izpolnjena pričakovanja, individualno 

doživljanje raziskovalnega procesa vsake udeleženke, vlogo skupine v doživljanju preteklega 

procesa, doživljanja povezana z zaključno predstavo in ostalimi vtisi, relavantni za 
raziskovana področja. Tako začetni, kot končni intervju, sem izvedla z vsako udeleženko 

posebej, intervju je trajal približno 45 minut in je potekal v mirnem in prijetnem okolju, ki so 

ga izbrale sogovornice. 
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Pri interpretaciji pridobljenih podatkov, sem uporabila hermenevtični pristop, s pomočjo 

katerega vstopam v osebne zgodbe in konstrukcije sveta, kot jih doživljajo udeleženke same.  
Glas udekeženk mestoma vključujem v nadaljevanju magistrskega dela, kjer predstavljam 

rezultate empiričnega dela naloge. Vsi citati, ki jih vključujem so zapisani dobesedno, brez 
slovničnih popravkov, za voljo živosti jezika in pristnejše ponazoritve zapisanega.  
Celotno magistrsko delo sem ob koncu v pogled poslala vsaki udeleženki, z namenom, 
preveriti, ali mestoma vključujem informacije, ki bi lahko razkrile identiteto udeleženk. Vsaka 
izmed udeleženk je s tem dobila možnost podati povratno informacijo na zapisane 

interpretacije, ki sem jih po potrebi popravila in tako povečala kredibilnost raziskovanja.  
 
8.5 Postopki obdelave podatkov 
 
Pridobljene podatke sem obdelala kvalitativno. Obdelava je potekala po postopku kodiranja, 
glede na posamezne teme, ki so bile povezane s tematiko raziskave. V kolikor sem med 
urejanjem gradiva zaznala še druge pomembne teme, sem dodala tudi te. Analizirala sem vse 
pridobljene intervjuje, evalvacije, poročila in dnevniške zapise, ki sem jih tekom raziskovanja 
pridobila. Celotno gradivo sem iz različnih oblik (zvočni posnetki, rokopisi) dobesedno 

pretipkala v računalniški zapis. Zapisano sem večkrat prebrala in na podlagi pomembnih 

vsebin določila kode prvega reda. Enote kodiranja sem določila po postopku odprtega, 

induktivnega kodiranja. Kode prvega reda sem nato združila v kode drugega reda in sorodne 

vsebine združila v kategorije in pridobljeno povezala v interpretaciji.  
 
9 Analiza in interpretacija podatkov 
 
V sledečem poglavju predstavljam pridobljene rezultate, ki ponujajo odgovore na zastavljena  
raziskovalna vprašanja. Rezultate interpretiram ločeno po poglavjih, glede na teme, ki se 
znotraj pridobljenega pojavljajo. V poglavju analize in interpretacije podatkov se v začetku 

omejujem na pričakovanja, ki so jih udeleženke imele pred začetkom raziskovanja. Le ta se 
navezujejo na skupino samo, na udeležbo v skupini, uporabo kreativnih medijev in 
pričakovanja, ki so jih ustvarile v povezavi z mojo vlogo, kot izvajalko delavnic. Nato 
odpiram vpogled v različne vidike dojemanja družbe tveganja, kreativnih medijev kot metode 
dela in skupine same, kot so jih med in po delavnicah, skozi svoja očala zaznavale štiri mlade 

osebe, v svojih zgodnjih dvajsetih.  
Kot pomemben del tovrstnega raziskovanja vključujem še doživljanje tako skupinskih kot 

individualnih procesov, z lastnega vidika, kot soudeleženke in soustvarjalke v skupini. 
Povzemam razmišljanja, vprašanja in negotovosti, ki sem jih v času pred med in po 

delavnicah zaznavala znotraj sebe in ki so tako ali drugače vplivali na moje delovanje v 
skupini.  
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9.1 Kako se je igra začela 
 
9.1.1 Motivacija za prijavo na delavnice 
 
Odziv na poslano vabilo me je v začetku zelo presenetil. Na delavnice se je prijavilo 8 oseb, a 
so na uvodno srečanje prišle le 4. Razlogi oziroma motivacija, ki so udeleženke pripeljali na 

uvodno delavnico so bili različni. V prvi vrsti je prevladovalo predvsem zanimanje za 
kreativne medije, za gledališče in dramsko ustvarjanje. Po mnenju ene izmed udeleženk so 

navedeni elementi premalokrat vključeni v izobraževanje, tako formalno kot neformalno.  
 
Soustvarjalka 3: »Mene je tko tudi to gledališko ustvarjanje ane, tega se mi zdi, da 
res ni velik v sklopu izobraževanja, tud če se tko zravn faksa še izobražuješ, škoda no. 
Lahk tko res velik raziščeš, sebe, problematike… ja.« 

 
Predstavljajo jim medij, ki omogoča raziskovanje samih sebe in sveta okrog njih, kar se je 
dvema udeleženkama zdelo ključnega pomena za ravnovesje v svojem življenju in 

funkcioniranju nasploh.  Tri udeleženke je pritegnila predvidena metoda gledališča zatiranih, 

ki so jo v osnovah spoznale že tekom študija. Motivirala jih je predvsem želja po 
spoznavanju, raziskovanju in preizkušanju izbranega medija. Kot drugi razlog so vse 
udeleženke navedle zanimanje za izbrano temo.  
Družba tveganja je pojem, s katerim so se v Beckovem konceptu, tekom študija, tri 
udeleženke že srečale, četrti pa je sam pojem še predstavljal neznanko. Znotraj navedene teme 
so jih zanimala vprašanja kot so: kako se soočati z zahtevami družbe in kako pri tem ostajati 
oseba, kot si želim biti, kaj v današnji družbi pomeni biti hči, študentka, delavka, torej 

različna identitetna vprašanja, katerih odgovore so nameravale poiskati v skupini, s pomočjo 

pogovorov, zgodb in izkušenj, ki jih imajo povedati drugi ljudje, ter individualnega 
raziskovanja samih sebe, preko samoreflektiranja svojega delovanja, svojih načel, želja, 
ciljev, navad itd. 
 
Ena izmed udeleženk je omenila tudi dostopnost delavnic, tako iz finančnega vidika, kot tudi 
prostorskega. 

 
Soustvarjalka 1: »Mene je v prvi vrsti pritegnil opis, da bomo delali stvari povezane z 
gledališčem, kreativnostjo, slutila sem tudi socialne igre, vse skupi mi je dišalo po 

Boalu in njegovem gledališču zatiranih, kar me pa zlo zanima. Poleg tega je bilo 
zastonj in še tko na faksu, kar pomeni, da sm blizu, tko te stvari se ponavad plačajo. 

Pa tud tema no, si zdej recimo postavljam določena vprašanja, kako shajat u tej 
družbi, tko kot sam svoja oseba in v vlogah, ki jih iščem, zavzemam.«     
 
Soustvarjalka 2: »Večkrat sem že slišala za gledališče zatiranih in enkrat smo ga 

preizkusli na predavanjih. Jest sem vedno oboževala gledališče in dramsko igro in 
združit to z opozarjanjem na problem v družbi, pa tudi to, kje v vsem tem stojim jesta 
ne, kaj se pričakuje od mene u vlogi hčerke, študentke ane in to me je čist dovolj 

pritegnilo, da se pridružim ekipi.« 
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Soustvarjalka 3: »Tko že u srednji šoli me je zlo zanimalo gledališče, pa sem bila 

potem pri eni dramski skupini, zlo sem uživala u temu. Pol se je tist končal, pa sem si 

zmeri želela še na tem področju kej. Pa tko, neki že poznam, mislim smo že govoril na 

faksu o tem, ampak ne poznam pa tko podrobno. Prej sem tko poznala bl klasično 

gledališče, učenje na pamet, potem so nas pa na faksu mal seznanil s tem. Pa tud ta 
tema družba tveganja ane, mi je zdej zlo pomembna in me je to pritegnil, da bomo u 
skupini in tko sama pri sebi mal raziskoval, v kakšnem položaju smo mladi zdej, tko je 

dost pomembno to obdobje zdej. Naš položaj dandanes in mislim, da s kreativnostjo 
res lahk raziskuješ te teme. /.../ Zlo se mi zdi pomembn, da se pogovarjamo o seb, 
raziskujemo, če pa še s kom deliš use to, je pa še tolk boljš, ker slišiš še druga menja, 

izkušnje in tko.« 
 
Soustvarjalka 4: »Mislim, da me je tema najbolj pritegnila. Ker pač ne vem kaj sploh 
gledališče zatiranih je, mislm, da je tko bl kt gledališče samo, igranje. Pa tud ta pojem 
družba tveganja, nimam čist oblikovane predstave o tem kaj bi to nej bilo, verjeten pač 

družba kot taka, kar se dogaja zdej pri teh letih u katerih smo, kako se u bistvu 
soočamo s svetom u katerm živimo, pa tko ta prehod u odrasel svet, te teme najbrž. 

Tukaj se mi zdi, da je dobr slišat še zgodbe drugih, da se lažje potem tud sam soočaš, 
pa se spoznavaš na nek način.« 

  
9.2 Pričakovanja 
 
Po uvodnem srečanju so udeleženke dobile manjši vpogled v proces, ki je stal pred nami. Z 
nekaj uvodnimi igrami so izkusile kaj na Boalove načine pomeni delovati v skupini, vklopiti 

svoje telo in vsako celico znotraj njega, mu prisluhniti in ga obvladovati na nevsakdanje 
načine, zavedajoč se svoje okolice in notranjih preprek, ki velikokrat nadzirajo naše 

delovanje. Vsaka izmed udeleženk je na prvo srečanje prišla s svojimi pričakovanji, a sem v 
času intervjujev zaznala, da dve udeleženki svojih pričakovanj nista želeli opredeliti 

konkretno, medtem, ko sta razloge za prijavo na delavnice zelo jasno definirali. 
 
Udeleženke sem povprašala po pričakovanjih, ki so jih ustvarile v povezavi s kreativnimi 
mediji in njihovo uporabo znotraj delavnic, samo skupino in menoj, izvajalko delavnic. Kar je 
pri analizi pričakovanj zanimivo, je, da so bile vse udeleženke najskromnejše pri opredelitvi 

pričakovanj, ki so si jih ustvarile v povezavi z mojo vlogo, medtem, ko so bile pri opredelitvi 
pričakovanj o skupini, najizčrpnejše. 
 
9.2.1 Pričakovanja vezana na vlogo izvajalke delavnic 
 
Kot omenjeno, so bile nekatere udeleženke pri definiranju pričakovanj v povezavi z mojo 
vlogo v skupini najbolj zadržane. Kot raziskovalki se mi je ob tem porajalo vprašanje, kakšno 

pomembnost udeleženke pripisujejo tej vlogi, kako me bodo tekom procesa pravzaprav 

dojemale, oziroma še pomembneje, kako me želijo dojemati. 
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Vse udeleženke so v meni videle vodjo, usmerjevalko procesa, hkrati pa so nekatere izmed 
njih pričakovale, da bom prevzela tudi podporno, motivacijsko in spodbudno vlogo, ter jim 

tako pomagala izhajati iz samih sebe in jih spodbuditi, da se bodo lažje in jasneje izrazile.    
 
Soustvarjalka 1: »To, da boš organizirala, vodila, koordinirala delavnice, nas tko 
motivirala, spodbujala, da to kar bomo počeli izhaja iz nas samih.« 
 
Soustvarjalka 2: »Pač to da boš vodila, nas usmerjala.« 
 
Soustvarjalka 3: »Amm… pričakujem, da boš pač vodila, nam dajala smernice.« 
 
Soustvarjalka 4: »Mene so naučil, oziroma mi povedal, da če imaš pričakovanja, 

velikokrat sledijo razočaranja, zato potem poskusim čim manj pričakovat, čeprau sm 
takšn člouk, ki po tihem pričakuje. Zdi se mi, da boš uredu vodja, da boš tko imela 

stvari pod kontrolo, se vidi, da veš o čem govoriš in da nam boš pomagala, da se 
izrazimo.« 

 
Po končanih intervjujih sem največ pozornosti namenila prav temu vprašanju. Njihovi 

odgovori so v meni odprli vprašanja in tok misli, ki so moje priprave na delavnice otežili z 

vidika mene kot osebe, ki se je znašla v povsem drugačni vlogi kot do sedaj. 
 
V dnevnik sem zapisala: 

 
»Zaključla sem z vsemi intervjuji, vse skupaj je trajalo dlje kot sem pričakovala. 

Pravzaprav se sprašujem, kako bom uspela tole izvesti. Ne skrbi me toliko potek 
delavnic, kot to, kaj pričakovati od same sebe. Kako pravzaprav nastopiti v tej svoji 

vlogi. Kaj in kje moja vloga sploh je? /…/ dekleta so bila precej skopa pri odgovorih 

povezanih z menoj. Ali res nimajo pričakovanj? Ne želim si biti samo vodja, še manj 

avtoriteta. Počutim se precej izgubljeno. Mogoče je najbolje, da se prepustim dinamiki 
skupine, tako bom najbrž najbolje vedela, kakšne so potrebe deklet, morda bodo 

potrebovale nekaj vzpodbude, v tem primeru se bom poskusila vključiti v določenih 

delih delavnic. /…/ obenem sem polna pričakovanj in vesela sem, da bomo končno 

začele, čeprav kot majhna skupina, najbrž bodo procesi toliko bolj intenzivni.«   
 
Na naslednji delavnici sem vprašanje iz intervjujev navezujoč se na mojo vlogo nekoliko 

preoblikovala. Dekleta sem vprašala, kaj si želijo od moje vloge. Njihovi odgovori so bili 

precej bolj izčrpni in polni spoznanj, ki so mi pomagala oblikovati moj položaj znotraj 

skupine. Vse udeleženke so me želele dojemati kot del skupine. Hkrati so želele, da prevzame 

neke vrste nadzora v skupini, predvsem v smislu strukturiranosti srečanj in njihovega poteka. 
Udeleženke, ki v intervjuju niso poudarile motivacijske vloge vodje, so tokrat želele prav to. 

 
Soustvarjalka 1: »Jest si želim, da si del nas, tko kot sem že povedala, da nas hkrati 

spodbujaš, motiviraš in vodiš proces.« 
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Soustvarjala 2: »Ja, tudi jaz si želim, da ustvarjaš z nami, da nas ne samo opazuješ, 

tko, imaš stvari pod kontrolo, pač mislim bolj da držiš strukturo, sam pa tud delaš z 

nami ane. Pa tud tko, da nas spodbujaš, daješ napotke in to. Pa da nas motiviraš.« 
 
Soustvarjalka 3: »Se strinjam z povedanim, si želim da si del naše skupine, da se 

uklopiš zravn, men je to zlo pomembno, ker ne maram delavnic tko klasičnih, da nekdo 

sam pove kaj naj počnemo in je to to. Tud za skupino je men bolš. Pa tko, da si naša 

motivatorka, js učasih rabim tko, da me nekdo mal potisne, spodbudi, da kej povem.« 
 
Soustvarjalka 4: »Ja tud men, me smo vse skupina. In vse kar so že ostale povedale.«  

 
9.2.2 Pričakovanja vezana na skupino 
 
Vse udeleženke so bile enotnega mnenja, da v skupini pričakujejo dobro, sproščeno vzdušje, 
ki bo pripomoglo k večjemu zaupanju v skupini.  

 
Soustvarjalka 1: »Da bi se dobro razumele in se posledično toliko bolj sprostile, da 
bi se usaka lahk varno izražala.« 
 
Soustvarjala 2: »/…/sproščeno, prijetno vzdušje, da si lažje zaupamo.« 
 
Soustvarjalka 3: »Da bo tko zaupno, še prej pa mora bit sproščeno ane, predvsem to 

se moramo potrudit, da se bomo dobro počutile. /…/ Mal pričakujem, da bo tko bolj 

osebno, da se bomo lahko tud tko osebne stvari pogovarjale in to.« 
 
Soustvarjalka 4: » /…/ da bomo tko uspešno sodelovale, si zaupale in se uredu 

počutile, da bo tko sproščeno med nami, misim, da je to osnova u usaki skupini.«  
 
Soustvarjalka 2 je imela drugačna pričakovanja vezana na samo strukturo skupine. 

 
Soustvarjalka 2: »Mislila sem, da nas bo več, tko sem si tud predstavljala ane, 
gledališče zatiranih, v malo večji, mešani skupini, zadnjič ko sem ugotovila, da bomo 
sam štiri, sem bila prepričana, da bo stvar odpadla. Nisem niti vedla, da se u 
gledališču zatiranih da delat s tko mejhno skupino. Zaenkrat sem tko pozitivno 
presenečena, da nas bo manj, ker bomo lahk bl kvalitetno delale in tko bl bo osebno. 
U veliki skupini bi se verjetn težje odprla, tko tud če bi blo sproščeno vzdušje. Bom 

vidla kko bo šlo naprej.« 
 
Soustvarjalka 4 je poudarila, da od skupine pričakuje predvsem odgovorno vedenje, 

Soustvarjalki 2 pa je poleg tega bilo pomemno še razumevanje in sprejemanje v skupini. 
 
Soustvarjalka 4: »Moja pričakovanja so, da se bodo članice redno udeležvale teh 
delavnic, ker pač bi blo lepo, da vsak preuzame svojo odgovornost, pa redno prhaja, 
da lahk uspešno sedelujemo med sabo.« 
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Soustvarjalka 2: »Ja, jes bi si u skupini želela predusem tolerance in razumevanja 
raznolikosti, da smo odgovorne, da se u primeru konfliktov, pogovorimo, utemeljimo 
svoje argumente, ki te lahk pol spodbudijo k ponovnemu premisleku.«  

 
Soustvarjalka 3 je poudarila, da od skupine pričakuje odprt prostor, prostor raziskovanja in 

podpore, v katerem se bi lahko preizkusila v novih vlogah. 
 
Soustvarjalka 3: »Am, jest bi rada, da mi skupina da tud prostor, da se sama 
preizkusm, kko delujem u skupini, pa kko se jest sama počutim, vključujem, tko bolj na 

seb, pa te igre in to, kko sama prispevam u skupini, da me skupina pri tem tud podpira 
ane, da ima usaka svoj prostor.«   

 
9.2.3 Pričakovanja in predstave o delavnicah 
 
Vse udeleženke so imele glede samih delavnic in kreativnih medijev zelo jasna pričakovanja. 

Glede na motivacijo, ki jo je večina udeleženk imela, da se je pravzaprav prijavila na 

delavnice, so bila tudi pričakovanja precej široka. Udeleženke so prišle na delavnice odprte za 

novosti, nova znanja, pristope vezane na uporabo kreativnih medijev, oziroma tehnike 
gledališča zatiranih, odprte za nova osebna spoznanja in izkušnje, ter nenazadnje nova 

poznanstva. V treh udeleženkah je tlila tudi želja, da bi se izbranih tehnik naučile in tako 

pridobljeno znanje uporabile pri svojem prostovoljnem ali študentskem delu.  
 
Soustvarjalka 1: »Jest si želim predusem nove izkušnje, se naučit teh njegovih tehnik, 

novih smeri gledališča, pa še o njih ne vem velik /…/ nove izkušnje, novih tehnik, novih 

ljudi, pa tko, se sama preizkusit v nečem novem.« 
 
Soustvarjalka 2: »Mene tko zanima, gledališče zatiranih nasploh, te tehnike in to, pa 

ta uporobnost tega potem naprej ane, pri svojmu delu recimo, pa tud zase.« 
 
Soustvarjalka 3: »Pričakujem tko neki različnega, novega, nove metode, da se sama 
neki novga naučim, pa lohk to potem prenesem na delo z brezdomci recimo /…/ pa tko 

rada bi se še s tem gledališčem bolj spoznala, se naučila kako ljudje doživljajo, kako 

sama doživljam use to… tko, nek nov vidik.« 
 
Soustvarjalka 4: »Jaz vsekakor pričakujem izkušnjo, več izkušenj, am pa ker tega še 

tko ne poznam preveč dobr, bi rada zvedla še kaj to sploh je, kako to uporabljat, pač 

znanje. Vse te stvari bi si tko ozavestla, pa izkušnje, mogoče bi se v tem našla pa tko 
želela še naprej uporabljat, delovat. Tko se mi zdijo kreativni mediji uporabni, če jih 

znaš uporabljat, pač če tko na prav način pristopiš. Pa tko recimo kaj od tega potem 

tud u šoli uporabt z otroki.«  
 
Soustvarjalke 2, 3 in 4 so pričakovale tudi poglobljen pogled vase, samoreflektiranje 
dogajanja, hkrati pa so želele najti odgovore na določena vprašanja, s katerimi se v družbi 
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tveganja soočajo. V sebi so zaznavale željo, da spregovorijo o svojih tegobah, pomislekih, 

dilemah in se kot skupina lotijo določenih problematik in družbenih vprašanj, ki jih zaznavajo 
kot pomemben del samih sebe. V ospredje so želele postaviti osebne zgodbe, ki se znotraj 

družbe in življenja samega velikokrat izgubijo, ali pa preprosto ne najdejo ušesa, ki bi jim 

prisluhnilo.  
 
Soustvarjalka 2: »Men se zdi zlo pomembno sodelovat u takšnih skupinah, ker si tko 

širiš obzorja in mi je zlo pomembno, da bi tudi glede sebe prihajala do novih 
spoznanj, se spoznavaš samga sebe, pa dobiš možnost, da preizkusiš določene stvari. 
Pričakujem, da se bom s temi tehnikami lažje odprla skupini, pa tko, da bomo delile 
svoje izkušnje, mogoč tud svoje težave ane. /…/ tko želim postat bolj kritična, 

samorefletivna, pa si izboljšat u bistvu določene kompetence tko, ki bi mi tud tko prišli 

prov.« 
 
Soustvarjalka 3: »Jest pričakujem, da se bomo velik tud pogovarjale o svojih 
zgodbah, kaj nas pesti znotraj družbe in nas samih, pa to tko v skupini zato si res 

želim, da se bomo sprostile, si zaupale. Ker same smo tako že dovolj s temi problemi, 
bolj tko skupinsko si želim pogledat ane. Rada bi tko ozavestila kar se mi dogaja, pa 
kje stojim. Tko no, da se bomo pogovarjale glede tem, tud tko družbenih ane, ker to je 

itak use povezan.«   
 
Soustvarjalka 4: »Tko bi res rada, da se odpremo ena drugi. Jest mislm, da bom zase 
dobila zlo velik no, ko nekomu poveš določeno zgodbo, ti je dost lažje, pa tud sam 

spoznaš neki novga, pa ti kdo drug še kaj doda, tko no, a veš, da nisi sam u tem. Kr te 

včasih kr spregleda družba ne.« 
 
Soustvarjalka 2 je kot pomembno pričakovanje izpostavila možnost, ki ti jo ponujajo kreativni 
mediji, še posebej gledališče zatiranih, da je delovanje hkrati tudi vaja za življenje.  

 
Soustvarjalka 2: » /…/ da bi dobila priložnost preizkusit stvari, ki jih v resničnih 

situacijah ne upam, pač se bojiš posledic, tko no, da tud svoje odzive vidim.« 
 
Vse udeleženke so od delavnic pričakovale tudi raziskovanje izbrane teme, družbe tveganja. 

Širina teme jih je pritegnila, hkrati pa Soustvarjalki 4 postavila vprašanje, koliko osebnega je 

v same delanice, v okvirju teme, sploh »dovoljeno« vnesti.  
 
Soustvarjlka 1: »/…/ mislm, da bomo tudi temo zlo raziskale, tko sama družba in 

dogajanje u njej. Mi je zanimiva ta tema no, se veselim, kaj vse bomo znotraj tega 
odprle.« 
 
Soustvarjalka 2: »/…/ tud ta tema me zlo zanima, ker je družba res tko 

individualizirana postala, pa smo mladi sami v določenih odločitvah in to, zahteve 

družbe, to bi bilo fajn še raziskat, se poglobit.« 
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Soustvarjalka 3: »Jest upam, da bomo tko tud družbo tveganja opredelile, ker je zlo 

širok pojem in ful pomemben u bistvu. Sploh zdej, tko na prehodu v odraslost, tema je 
res zlo pomembna no, me je tud zlo pritegnila.«  
 
Soustvarjalka 4: »/…/ tema se mi sliši zelo zanimiva, čeprav nimam čist predstave kej 
bi naj pomenila, verjetno bomo tud to bolj raziskale, upam, čeprav sem malo 

izgubljena kaj use, kr to je lahk res velik stvari pomojem. Sam ne vem pa kako je to 
čist z nami in usako izmed nas povezan, mislm, ne vem kolk se bomo tud o nas 
pogovarjale znotrej tega, al pač samo tko o družbi nasploh. Ne znam si predstavljat 
kako bomo to skupi združile, sem radovedna.« 

 
Gledališče zatiranih je gledališče za družbene spremembe, v katerem želja po spremembah 

prihaja iz posameznice/posameznika. Vse želje se prebujajo v osebi sami, na podlagi njenih 

pozitivnih in negativnih izkušenj, prepričanj, vrednot, načel. Združuje in povezuje osebno in 

politično in se nato izrazi v javnem. Performans, predstavljen javnosti, poda gled-
igralcem/igralkam osebne zgodbe, ki postanejo jedro diskusije in s tem del javnega, 
političnega. Proces zbiranja osebnih zgodb, njihovega raziskovanja in upodabljanja je 
potekalo tekom izvedenih delavnic. Pod taktirko kolektivnega avtostva je nastal performans, 
ki smo ga javnosti predstavile 17. 8. 2015. Predstava je potekala v prostorih Pedagoške 

fakultete v Ljubljani in je bila namenjena osebam, ki smo jih na predstavo povabile 
udeleženke.    
 
9.3 Kako se je proces odvijal 
 
Vse udeleženke so bile del gledališke skupine - Gledišča zatiranih, ki je delovalo v sklopu 

raziskovanja pričujočega magistrskega dela. Soustarjale so dogajanje in sodelovale pri pisanju 
zaključne zgodbe, forumske predstave. Ta je izpostavljala štiri določene tematike, ki jih 
udeleženke dojemajo kot osebne problematike današnjega časa. Vsi štirje prizori temeljijo na 
osebnih zgodbah udeleženk.  
 
Tekom oblikovanja zaključnega performansa so udeleženke odpirale različne družbene in 

osebne teme, si podporno izmenjavale mnenja in odpirale povsem nove vidike videnja družbe 

tveganja in njih samih znotraj nje. V naslednjih poglavjih predstavljam okviren potek 
dogajanja, pod posamezno delavnico pa dodajam še interpretirane pridobljene podatke, 

vezane na določeno izpostavljeno temo.   
 
9.3.1 Srečanja in oris dogajanja 
 
V nadaljevanju predstavljam kratek oris dogajanja na srečanjih. Navajam opise nekaterih 
ogrevalnih, povezovalnih in sprostitvenih vaj, ki smo jih izvajale tekom srečanj in podrobneje 

predstavljam izvedbo slikovnega, časopisnega in forum gledališča. Pri tem pozornosti ne 

namenjam teoretičnim osnovam, le te so predstavljene v poglavju Gledališki premiki Augusta 
Boala, pač pa opisujem predvsem potek in izvedbo samih tehnik in dogajanja na delavnicah.  
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Število srečanj in trajanje Oris dogajanja 
1. Srečanje (7. 5. 2015), 2 uri Uvodno srečanje - ogrevalne vaje, namenjene 

spoznavanju, predstavitev koncepta 
raziskovalnega procesa, sklenitev dogovorov 
organizacijske narave (srečanja, odmori, itd.), 
odprta vprašanja, evalvacija. 

2. Srečanje (12. 5. 2015), 2 uri Ogrevalne vaje, predstavitev časovnega poteka 

aktivnosti, vaje namenjene spoznavanju, 
spoznavanje osnov gledališča zatiranih, 
slikovno gledališče (Kako se počutim tukaj in 
sedaj?), sprostitvene vaje, evalvacija.  

3. Srečanje (19. 5. 2015), 2 uri Ogrevalne vaje, vaje namenjene spoznavanju, 
povezovanju, slikovno gledališče (Zatiranje 

znotraj družbe), sprostitvene vaje, evalvacija. 
4. Srečanje (26. 5. 2015), 2 uri Ogrevalne vaje, vaje namenjene krepitvi 

skupine, povezovanju, časopisno gledališče 

(Me, prekarne delavke!), sprostitvene vaje, 
evalvacija.  

5. Srečanje (2. 6. 2015), 2 uri Ogrevalne vaje, vaje namenjene spoznavanju in 
povezovanju skupine, časopisno gledališče 

(Tvegana poezija), sprostitvene vaje, evalvacija. 
6. Srečanje (16. 6. 2015), 2 uri Ogrevalne vaje, vmesna poglobljena evalvacija, 

sprostitvene vaje. 
7. Srečanje (23. 6. 2015), 2 uri Ogrevalne vaje, vaje namenjene krepitvi 

skupinske dinamike, forum gledališče (Poezija 
mojega življenja), sprostitvene vaje, evalvacija. 

8. Srečanje (30. 6. 2015), 2 uri Ogrevalne vaje, vaje namenjene povezovanju 
skupine, forum gledališče (Poezija mojega 
življenja), sprostitvene vaje, evalvacija. 

9. Srečanje (14. 7. 2015), 2 uri Ogrevalne vaje, vaje namenjene krepitvi 
skupinske dinamike, forum gledališče (Poezija 

mojega življenja, osnova za snovanje forumske 

predstave Biti ali (ne)biti), sprostitvene vaje, 
evalvacija. 

10.  Srečanje (28. 7. 2015), 3 ure Ogrevalne vaje, snovanje forumske predstave 
Biti ali (ne)biti, sprostitvene vaje, evalvacija. 

11.  Srečanje (4. 8. 2015), 3 ure Ogrevalne vaje, snovanje predstave Biti ali 
(ne)biti, sprostitvene vaje, evalvacija. 

12.  Srečanje (14. 8. 2015), 3 ure Ogrevalne vaje, priprave na predstavo, 
sprostitvene vaje, evalvacija. 

13.  Srečanje (17. 8. 2015), 3 ure Ogrevalne vaje, priprave na predstavo, 
sprostitvene vaje, evalvacija.  

Forumska predstava (17. 8. 2015) Predstava Biti ali (ne)biti, poglobljena 
zaključna evalvacija. 

Tabela 1 : Število srečanj, trajanje in oris dogajanja. 
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9.3.2 Ogrevalne, povezovalne in sprostitvene vaje gledališča zatiranih 
 
Na prvih treh srečanjih sem izbirala igre, ki so prispevale k medsebojnemu spoznavanju in 

povezovanju skupine ter predvsem k vzpostavitvi prijetnega, odprtega in sproščenega vzdušja. 

S pomočjo iger so udeleženke lažje prebile začetno tremo in se sprostile. Poleg navedenih 
pozitivnih učinkov, ki jih imajo vaje znotraj sistema gledališča zatiranih, Boal (2007) dodaja 

pomembnost, ki jo imajo le te za telo posameznika. Meni namreč, da v borbi našega telesa s 

svetom, trpijo človeški čuti. Vaje tako pripomorejo k zavedanju našega telesa, mišic, čutov in 

občutij. Naše mehanizirano delovanje izgublja stik z okoljem, Boal (2007) pravi, da v svetu s 
tovrstnim delovanjem čutimo zelo malo tega, česar se dotaknemo, slišimo zelo malo 

poslušanega in vidimo zelo malo tega, kar opazujemo. Podobno se dogaja tudi z našimi 
čustvi. Vaje so tako namenjene demehanizaciji naših teles, kar privede do večjega zavedanja 

in boljšega dojemanja samega sebe in sveta okrog nas.  
 
V nadaljevanju dodajam nekaj vaj, za katere menim, da so bile v skupini najučinkovitejše pri 

ustvarjanju sproščenega in odprtega okolja, dodajam pa tudi tiste, ki so se najbolj vtisnile v 
spomin udeleženk.         
 
Ime v ritmu 
Je igra namenjena spoznavanju imen. Udeleženke so se postavile v krog in se predstavile z 

imenom. Imenu so dodale tudi izmišljen ritem, ki so ga ostale udeleženke skupine ponovile 
skupaj z imenom.  Predstavila se je vsaka udeleženka, ostale pa so ponovile njeno ime in 

ritem, ki ga je izbrala. 
 
Podajanje imen 
Udeleženke so si v krogu izmenjale svoja imena, nato je ena izmed njih povedala svoje ime in 

ga podala drugi udeleženki. Ta je ponovila ime, ki ga je prejela ter povedala svojega. Ponovno 
je ime podala naprej, udeleženka, ki ga je prejela, pa je ponovno ponovila prejeto ime in 
dodala svojega. Ustvaril se je vzorec, ki so ga udeleženke ponavljale. Celotno igro smo 

popestrile tako, da smo pospeševale ritem, vključile hojo po prostoru, dodale še eden vzorec 

itd. Tovrstna igra je namenjena tako spoznavanju imen kot krepitvi koncentracije udeleženk.  
 
Ondo – rui 
Igra Ondo – rui je namenjena ogrevanju in povezovanju skupine, hkrati pa pripomore k 
krepitvi koncentraije. Udeleženke so si v krogu podajale signal, ki je lahko potoval v levo ali 

desno smer kroga. Z desno, pokrčeno roko (v obliki črke L), so si udeleženke podajale signal 
RUI; pomeni, da signal pošljemo v levo ali desno smer kroga, ONDO; pomeni spremembo 

smeri signala, pri tem se oseba s telesom obrne proti osebi, ki ji je podala signal in z obema 
pokrčenima rokama pred seboj odbije prejeti signal, HOPLA; preskočimo osebo zraven sebe, 

glede na smer signala, pri tem dvignemo obe roki nad glavo, tako, da se dlani dotikata. 
Signale so si udeleženke podajale v določenem ritmu, ki smo ga občasno pospešile, glede na 

koncentracijo, ki so jo pri tem ohranjale.  
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Kaj delaš? 
Skupina se je postavila v krog. Ena izmed udeleženk je igro začela tako, da se je postavila na 

sredo kroga in prikazala določeno aktivnost, brez besed (npr. branje knjige). Naslednja 
udeleženka je pristopila k njej in jo vprašala: »Ime, kaj delaš?« Oseba v sredini kroga 
odgovori: »A ne vidiš, ter doda povsem drugo aktivnost (npr. sprehajam psa).« Ta oseba mora 
izpeljati omenjeno aktivnost, nato v določenem trenutku v krog ponovno pristopi druga oseba 

in celotna igra se ponovi. Opisana igra je zelo primerna za sproščanje vzdušja, saj je zelo 

zabavna, hkrati pa spodbuja kreativnost in domišljijo, zahteva pa tudi hitro reagiranje.  
 
Hej ti! 
Udeleženke so se postavile v krog, ena izmed njih je začela in na osebo, ki si jo je izbrala, 

pokazala s prstom, pri tem pa zavpila »Hej, ti!«. Oseba, ki je bila izbrana reče: »Kdo? Jaz? «, 
nato pa vse ostale, v en glas in s prstom usmerjenim proti njej rečejo: »Ja, ti!«. Oseba nato 
odgovori: »Ne, jaz pa že ne.« Nakar vse ostale vprašajo: »Kdo pa potem?« Ta oseba nato 
izbere drugo osebo v krogu ta se brani, skupina pa ponovno išče novo krivko. Vaja se 

ponavlja poljubno časa, me pa smo ji dodale še premikanje po prostoru. Po vaji je sledil 
pogovor o občutkih med izvajanjem vaje.  

 
Soustvarjalka 3: »Men je ta vaja tko kt družba zares ane. Pokaže nate, u bistvu sm se 

prou neprijetno počutila, ampak bl u vlogi, ko sem na nekoga pokazala. Ker tko, ko je 
šlo sam zame, sem se kr suvereno uprla, čeprav u realnem življenju tega ne nardim, 

mogoče bi blo pa res treba to večkrat zvadit. Men je ful zanimiva no, tko čist preprosta 

ampak res, se hecn počutiš. /…/ tko kr težk pojasnim, na trenutke sem prav začutila 

tisto jezo na nekoga in mu rečt ti, ti si kriv. Tista teža je hkrati na teb, da nekoga 

okriviš, pol pa sem se kr lahko počutila. Tist občutek, da se obraniš in poveš končno 

kaj si misliš, točn tko je blo.« 
 
Soustvarjalka 4: »Men tud, sploh ko smo se začele še premikat, pol sem se res 

počutila kot zatirana, tko ko so pokazal name, sam pol pa sem čutila tisto moč, da se 

uprem, da spregovorim, da nisem jest. Men je zlo zanimiv, k je tok preprosa igra u 
bistvu, sam se ti res tolk dogaja u telesu. Tolk čustev, jeza, men tud tko neko 

zaničevanje teh, k me obsojajo. Pa tko res ne veš za kaj te nekdo krivi, pa sem si kr u 

glavi ustvarla neke razloge in pol še lažje rekla, da nisem jest.« 
 
Kolumbijska hipnoza 
Udeleženke so se razporedile po parih. Stale so nasproti druga druge. Ena od udeleženk v paru 

je z dlanjo vodila drugo po prostoru. Dlan je vodeča udeleženka približala pred obraz sledeče 

udeleženke, tako da je dlan od obraza sledeče udeleženke odmaknjena približno 10 do 15 
centimetrov. Naloga sledeče osebe je bila, da dlani sledi in pri tem ohranja določeno razdaljo. 

Naloga vodeče osebe je bila, da prepoznava meje sledeče osebe, skrbi, da gibi niso prehitri in 

ohranja pozornost glede gibanja ostalih oseb po prostoru. Čez čas se vloge zamenjajo. Po vaji 
je sledil še pogovor.   
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Soustvarjalka 1: »Smo že enkrat delali to pri Tony-ju sam se mi takrat ni zdela tko 
tesno povezana z menoj. Mislm tko, nisem je povsem tko dojela. Tisto neko ustaljeno 
vedenje, tko da zmeri slediš nekomu oziroma nekim navodilom. Men je blo tko dost 
lažje sledit, vodiš tko, morš pazit na druzga. /…/ tko na začetku se mi je zdel dobr, pač 

me nekdo vodi in pol jest njo, sam pol, ko si pa uprašala, pa se mi je zdel tko, sam res, 

u bistvu se mi to usak dan dogaja, zmeri me nekdo vodi, sistem, družba, zmeri mi 

nekdo nekaj določa in me s tem vodi, tud sama sebi to počnem.« 
 
Soustvarjalka 2: »Men je tud bla ta vaja zlo ušeč, tko men je blo pa ful dobr vodit. 

Ker imaš ta nadzor, sam hkrati mores pa pazit na druge. Tko se mi zdi to zlo dobro 
zavedanje, ker tko u življenju redko pazimo na druge, pač mogoče tiste najbližje, sam 

tko širše pa ne. /…/ men je blo čist čudn, ko sem pomislila na odnose, pa družbo, ker je 

čist u vsem ta neenakovreden odnos, večinoma. Mogoče ne tolk v bližnjih odnsoih, sam 

drugače pa zlo, tko na faxu velikkrat, služba, družba tko širše, mediji, sploh to, neke 

smernice, lepotne, modne, temu tko slepo sledimo. Prou strašljivo je u bistvu ko tko 

pomisliš.« 
 
Soustvarjalka 3: »Jaz sem tudi že poznala to vajo, sam je res, da sem jo zdej delala 
drugič, sem jo čist drugače dojela res. Res je tko, da smo u odnosih pogosto tko, pa 

tud sami do sebe ane, sledimo tko nekim trendom, ne da bi nam sploh kdo reku, sam je 
pritisk tko velik, da moraš sledit. Men je tko najbolj podobno družbi ane, 

pričakovanjem, ki jih ima, oziroma, nekim zahtevam, da si lahko del nje. Tko je res 

pomembno to zavedanje ane, kolk si u bistvu avtonomen v življenju.« 
 
Soustvarjalka 4: »Men je blo pa bolš vodit, tko se bolj močnejše počutiš, sam hitr 
vidš kaj partner zmore al pa ne. Sam u družbi pa ni tako ane, tam te nihče ne upraša 

če zmoreš, če ne, pol te pač izloči. Tko tisto k se zaveš, da te nekdo zmerej vodi. Smo 

kot lutke na nitkah.« 
 
Banana 
Skupina je stala v krogu. Začele smo pri tleh, udarjajoč po navideznih bobnih. Udeleženke so 

potihoma začele z izgovarjanjem besede banana v ritmu. »B anana, B A anana, B anana, B A 
anana!« Više kot se pomikajo v kolenih, glasnejša je izgovorjava besede. Ko so udeleženke 

dosegle vrh (roke so bile v tej točki stegnjene nad glavo), ton izgovorjave doseže vrhunec, 

prav tako pa tudi gibanje njihovega telesa. Ta vaja je zelo učinkovit energizer, ki poviša nivo 

energije v skupini.  
 
Soustvarjalka 1: »Zlo mi je bil ušeč ta energizer, se mi zdi, da smo se use čist 
sprostile, pa dale vso energijo u to.« 
 
Soustvarjalka 2: »Men je bla ta banana zakon, res te tko napouni z energijo no, tko 
se mi nasplošno zdijo te vse igre zlo uporabne pri delu z mladimi, te tko sprostijo, 

napolnijo z energijo, pa še tko lažje se rešiš tega vsakdana, mislim tko, da se počutiš u 

skupini prisoten.«  
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Hodi, ustavi se, upraviči!  
Udeleženke so hodile po prostoru na nenavadne načine. V določenem trenutku sem njihovo 

hojo ustavila tako, da sem zakričala »Stop!«. V tistem trenutku so se udeleženke ustavile, 

zamrznile in morale upravičiti svoj način hoje po prostoru (npr. počasno hojo je udeleženka 

upravičila z besedami »sem zelo počasen polž«) pri tem so vseskozi ostajale v vlogi, ki so jo 
prevzele. Vaja pripomore k zavedanju prostora, samih sebe in lika, načina, ki ga oseba izbere.  

 
Soustvarjalka 3: »Tko jest sem prevzela neko vlogo, sam je tud tko iz mene izhajal, 
počutje pa tako, da s telesom pokažeš, to se mi zdi zlo pomembno, ker smo kr zakrčeni 
v telesu se mi zdi. Pa tud to da smo cel prostor zavzele, to mi je blo zanimivo, kako 
težko mi je blo ne hodit v krogu.« 
 
Soustvarjalka 4: »Meni je bila ta res super, tko se zaveš samega sebe, svojega telesa 

in počutja. Se mi zdi, da sem se tko po počutju oglašala, sam tko mi je blo učasih težko 

opravičit, zakaj se tko oglašam.«  
 
Stara gospa 
Po prostoru smo razporedile 5 stolov (toliko, kolikor nas je sodelovalo v igri). Ena izmed 
udeleženk je prevzela vlogo stare gospe, kar je pomenilo, da je upočasnila hojo, skrčila držo, 

prevzela določene karakteristike starejših ljudi. Naloga ostalih sodelujočih je bila, zasesti stol, 

proti kateremu je bila namenjena stara gospa. V kolikor nam to ni uspelo, je vlogo prevzela 
oseba, ki je želela stari gospe zasesti stol.  
 
Asociacije 
Skupina pri tej vaji ponovno oblikovala krog. Ena izmed udeleženk je začela igro in povedala 

eno besedo. Naslednja je povedala prvo asociacijo na izrečeno besedo, naslednja prav tako. 

Gre za izrekanje asociasij na asociacijo. Igro smo popestrile tako, da smo asociacije podajale 
vedno hitreje, različno po krogu, kar je zahtevalo še večjo mero koncentracije.  
 
Eksplozija 
Gre za vajo, pri kateri so udeleženke, v svoja pljuča vdihnile toliko zraka, kot so ga največ 

lahko. Nato so ga vse udeleženke istočasno z vso močjo izdihnile skozi usta. Pri tem zrak 
ustvari zvok, ki je podoben zvoku agresije. Tovrstne vaje sproščajo mišice, hkrati pa 

demehanizirajo dihanje in nam omogočijo njegovo nadzorovanje. 
 
Potiskanje druga ob drugo 
Skupina se je pri tej vaji razdelila v pare. Udeleženke so se s hrbti obrnile druga proti drugi, 
ter se naslonile na svojo partnerko. Obe osebi v paru sta se stikali s celotnim zgornjim delom 
telesa. Njihova naloga je bila, da se v paru premikajo čim bolj usklajeno, da ne izgubijo stika 

druga z drugo. Vaja je namenjena zavedanju svojega telesa, hkrati pa krepi zaupanje med 
sodelujočimi. 
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Krog zaupanja 
Skupaj z udeleženkami smo ustvarile krog, ena izmed njih se je postavila v sredino, zaprla oči 

in z nogami trdno stala na tleh. Nato se je začela pozibavati v vse smeri. Naloga ostalih je 
bila, da so jo nežno zadržale in jo podajale druga drugi, na vse strani. Vse useleženke so 

zavzele mesto na sredi kroga. Vaja je zelo intimna, zato je zelo pomemno, da si osebe med 
seboj zaupajo. Pripomore k krepitvi skupine, njenega zaupanja, hkrati pa je vaja namenjena 
tudi sprostitvi.  
 
Štirje vogali 
Je vaja, pri kateri sem po prostoju razporedila štiri liste, na katerih so bila zapisana različna 

čustva (strah, jeza, veselje, ljubezen). Naloga udeleženk je bila, da variirajo med izbranimi 
čustvi in na mestu določenega čustva, to čutvo prevzamejo nase in se skladno z njim izražajo 
s telesom, glasovi, mimiko obraza itd.  

 
Soustvarjalka 2: »Men je bla ta vaja res ful ušeč. Sliši se čist preprosto, sam je u 

bistvu najzahtevnejša od vseh do zdej. Men je prou čudno, da sem se tko težko u 

veselju znašla, ker u bistvu večina nas teži k temu u življenju ane, bit srečen, vesel. Tko 

kot da bi najmanj poznala to. Men se zdi da ti use te vaje tko premik naredijo u telesu, 
tist zbud se.« 
 
Soustvarjalka 4: »Tud men je bilo zlo zanimivo, kako se u bistvu težko izrazim s 

čustvi, kot da bi bla otopela od usega tega dogajanja vsakdan. Men je tud najtežje šla 

sreča, žalost in jeza pa čist tko, brez težav. Tko zlo mi je čudn.« 
 
9.3.3 Slikovno gledališče – Kako se počutim tukaj in sedaj? 
 
Slikovno gledališče je po Boalovem mnenju ključ do izražanja. Boal (2007) poudarja, da so 

besede le sredstvo za izražanje naših čustev, spominov, idej, te pa niso enake za vse in ne 
prinašajo pomenov, ki bi si jih želeli. Slike nastale znotraj slikovnega gledališča so prav tako 

jezik, ki je velikokrat močnejši od besed. Omogočajo reflektiranje naših čustev, idej, 

spominov, strahov, hkrati pa lahko na plano privlečejo notranjost opazovalcev in opazovalk. 
Boal (2007) jih poimenuje mnogotera ogledala, pogleda drugih. Opazovalci in opazovalke 
namreč gledajo enake slike, nanje pa ponujajo različne interpretacije, občutke, čustva, poglede 

in prav ti, v osebi, ki je določeno sliko postavila, odpirajo nove, morda skrite, vidike, ki jih 

lahko iz tega procesa občuti, uporabi, izvzame kakorkoli želi (prav tam). Slikovno gledališče 

je stopnja pred forum gledališčem, a se prizori oblikujejo s pomočjo neverbalne 

komunikacije, s telesom.   
 
Samo slikovno gledališče smo začele z vajo Hodi, ustavi se, upraviči. S pomočjo te vaje so se 
udeleženke zavedle samih sebe, svojega počutja, telesa in prostora. Nato so se udeleženke 

razdelile v pare, dve udeleženki sta predstavljali publiko, drugi dve pa sta pričeli s 

postavljanjem slik.  
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Prva slika je predstavljala trenutno življenjsko situacijo, zajemajoč trenutnega počutja. 
Udeleženki sta sliko ustvarili izključno z gibi svojega telesa. Do potankosti sta oblikovali 
svoji poziciji in izraznost celotnega telesa. Iz ustvarjene slike sta udeleženki prešli v nevtralno 
držo, nato pa ponovno sestavili sliko, še zmeraj vezano na trenutno življenjsko situacijo, ki se 
je razlikovala od prve. Iz druge ustvarjene slike sta ponovno prešli v nevtralno držo. Nato sta 
ponovno oblikovali prvo sliko in zelo počasi prešli v drugo. Dodali sta še tretjo, tej dodali 

četrto, prešli v nevtralno držo ter dodali še zaključno, peto sliko. Nato sta zelo počasi prehajali 

iz prve slike v drugo, iz druge v tretjo in vse tako do pete slike. 
Nato sta udeleženki, ki sta si izbrane slike ogledovali, komentirali videno, seveda vsaka na 
podlagi svoje interpretacije. Nato sta imeli možnost določene elemente v vsaki sliki 

zamenjati, preoblikovati, s čimer sta tudi ostali udeleženki lahko dobili vpogled v ustvarjene, 

tokrat predrugačene slike, takšne, ki bi lahko pripeljala do določene, morda željene 

transformacije.  
Nato so se vloge zamenjale, gledalki sta postali oblikovalki in obratno. 
 
Vsem udeleženkam se je zdela tehnika zelo zanimiva, a jim je izražanje s telesom 

predstavljalo nov način komunikacije z drugimi in samimi seboj. V slikah so videle različne 

zgodbe, odkrivale so različne interpretacije, a so na koncu prihajale do podobnih zaključkov, 

pomenov, ki so jih izrazile zgolj s telesi.  
 
Soustvarjalka 1: »Vau, men je blo super, jest sem bla tko zlo firbčna, joj dejte že 

povedat kej je. Tko zlo je zanimivo ane, tud kip je bil zame zlo ne logičen, pa ste pršle 

ful blizu ane. Tko je možno več interpretacij ane, usak ima svojo. Tko zlo ti domišljija 

dela. Men je blo res ful zanimivo, tko, da izraziš neko svojo zgodbo brez besed, je kar 

izziv, in tko pri drugih me je zlo zanimal kej je u odzadju. Ful se mi zdi uporabno z 
različnimi skupinami.« 
 
Soustvarjalka 2: »Men je blo tud zlo zanimivo am to kok niti niste vedle v katero smer 
it, pol sem pa slišala kak komentar, ki je bil prav, pa sem si mislna ja, ja, ja, to. Pa tko, 
na začetku sem si mislila, da mi bo ful neprijetn, pa mi sploh ni bilo. Tko fajn mi je blo 

podelit kako sem zdej, oziroma kaj mi je pomembno, se mi zdi, da se kr s podobnimi 
stvarmi soočamo. Sam smo pa res tko navajeni use z besedami opisat, tko mal težko mi 

je blo s kipom to prikazat.« 
 
Soustvarjalka 3: »Men je blo res super, ko sta onidve vskočli, u bistvu čist svoji 

zgodbi, ampak sem ju takoj povezala s svojo, prou neverjetn kolk interpretacij si 
ustvariš, nekih novih pogledov na svojo situacijo. Res neverjetno, pa kok se je težko 

sam s telesom tko pokazat, na trenutke mi je bilo zlo težko se zadržat v kipu pa ne 
govort, res zanimivo kolk nas besede u bistvu ovirajo. /…/ tko mal sem te kipe že od 

prej poznala, sam je tko čist drgač, ko jo dejansko sprobaš, tko velik idej sem dobila 

kako jih uporabit tud za naprej.« 
 
Soustvarjalka 4: »Men je blo tud zlo zanimivo, kar malo težko ostat v kipu dlje časa, 

sploh ko nekdo komentira tvoj kip. Tko na začetku se je tut men zdelo nemogoče to 
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prikazat, sam je pa pol šlo. Pa to prehajanje med kipi mi je blo super, ker še bolj 

začutiš use skupi, situacijo in sebe. Pa tko res, da ni sam z besedami, kolk lahk u 
bistvu to stisko svojo prikažeš s telesom ane.«  

 
9.3.4 Slikovno gledališče – Zatiranje znotraj družbe 
 
Na delavnici so se udeleženke spraševale o družbenem zatiranju, ki v določenih točkah naših 

življenjskih potekov postane osebno. Po uvodnih igrah so se razdelile v pare, tokrat drugačne 

kot na prejšnji delavnici. V parih so se pogovarjale o situacijah v katerih so se, ali še zmeraj 

se, počutijo zatirane. Izbirale so situacije iz svojega življenja. To so počele ločeno, tako da 

drug par izbranih zgodb ni slišal. Po predstavljenih zgodbah so se v paru odločile, katero 

zgodbo bodo izbrale in jo prikazale v podobi slike, skulpture. Zgodbe so nato predstavile 
druga drugi. Prvi par je oblikoval sliko, drugi par jo je pokomentiral; kaj vidita, za kakšno 

vrsto zatiranja gre, med kom se zatiranje dogaja, kje se dogaja ipd. Imeli sta tudi možnost, da 

ustvarjalki slike povprašata po enem stavku. Ko sta se dotaknili ene izmed ustvarjalk slike je 
ta izgovorila stavek, ki definira njeno pozicijo ali pa gre za njen notranji monolog, tok misli. 
Ti sta nato izgovarjali oba stavka hkrati, vse glasneje.  
Enako sta ponovili tudi drugi udeleženki. Ob koncu je sledil pogovor o občutkih in videnemu. 
 
Udeleženke so posamezne slike doživele precej osebno. V obeh slikah so prepoznale del sebe 
in del zatiranja, ki so ga že doživele na lastni koži. Ker so po prejšnji izkušnji s slikovnim 

gledališčem že približno vedele kaj pričakovati, so se tokratnega ustvarjanja lotile veliko bolj 

sproščeno in še kreativnejše. Skozi izbrano tehniko so se učile predvsem prepoznavati 

elemente neverbalne komunikacije, ki so jih izazile same in tistih, ki so jih izrazile druge 
udeleženke. Z zavedanjem so uporabljale svoja telesa in izražale kompleksne pomene skozi 
nepremične slike.    

 
Soustvarjalka 1: »Men je blo čist drugače dons. Pač verjetn ker je bla moja zgodba, 
pa sem jo zlo osbno doživela. Pa tko, da ste tolk prepoznale iz slike, men je to čist 

neverjetno. Pa tko mi je blo zlo zanimiv pol gledat še vajino sliko, pa kaj govorita s 

telesom.« 
 
Soustvarjalka 2: »Tud men  je blo podobno, sploh pri drugi sliki (slika drugega para) 
se mi je zdel kt da o men govori, o mojem problem, res je tko kreativno pa tolk misli ti 
leti čez glavo. To je res zanimiv, kko če si pozorn ane, na telesno izražanje, kolk lahk 

ugotoviš, res jest sm premal pozorna na to.« 
 
Soustvarjalka 3: »Men je blo pa dobr, ko smo dodale te stauke, k sem ga kr izstrelila 
pa sploh ni bila moja zgodba, tko od kod se je uzel. Mi je blo pa dost lažje danes, sicer 

se tud zadnjič nisem neprijetno počutila, sam tko, kot da sem dala že eno vajo skozi, 
zdej se sam postavim, izrazim in bo steklo. /…/ zlo mi je blo zanimivo opazovat kipa, 

prou sebe sem si predstavljala.« 
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Soustvarjalka 4: »Men se zdi ta tvoja situacija z delom res tko osebna, mi je ušeč, da 
si delila, sem se prou tud sama našla u njej. Zlo mi je zanimivo, da ne opazujem ljudi 

tolk u življenju, ker ti res tolk povejo z gibi, mimiko, hojo, držo, prou pozorna bom na 

to. Pa zanimivo se mi zdi, kok si sploh nismo dost povedle, pa smo u bistvu isto 
mislile.« 

 
9.3.5 Časopisno gledališče – Me, prekarne delavke! 
 
Glede na teme, ki so jih udeleženke izpostavile na predhodni delavnici, sem poiskala članke, 

ki so se navezovali na prevladujočo temo našega pogovora na prejšnjem srečanju. Vsi članki 

so bili usmerjeni na temo zaposljivosti mladih, delo mladih, prekarno delo mladih. Ker sta na 
to srečanje prišli le dve udeleženki, sem celotno delavnico prilagodila in nam je služila 

predvsem kot orodje za sproščen začetek debate. Od člankov, ki so bili na voljo, sta izbrali 

dva, ki sta se ju najbolj dotaknila. Podčrtali sta določene dele besedila, ki so se jima zdeli 

ključni. Nato smo vključile navzkrižno branje, kjer sta udeleženki hkrati in izmenično 

prebirali svoj članek. S tem postopkom sta se obravnavani temi dopolnjevali, se kontrirali in 

posledično oblikovali nove pomenske dimenzije. Nato sta udeleženki na podlagi novih idej iz 

člankov oblikovali glavne karakterje in nit zgodbe, ter ju improvizirali v dveh kratkih 

prizorih. Nato sta razmislili o možnih intervencah in jih vstavili v prizora. Na podlagi 
odigranega, smo odprle sproščen pogovor o problemu zaposljivosti mladih, študentskem delu 

in prekarnem delu mladih.  
 
Soustvarjalka 3: »Jest sem tko zlo vesela, da si vseeno ti vztrajala, pa da smo imele 
srečanje, pa tud neki nardile, zlo se čuti to, da se trudiš. /…/ Zlo mi je bla ušeč ta 

improvizacija, tko sem se sprostila, sam ta tematika me je mal prizemljila, tko, k se v 
tujo zgodbo vživiš, sem prevzela to nase in mi je blo u debate prav težko na trenutke o 

temu govort, tko nisem hotla posploševat. Te intervence so mi ble tko, daj, to morš 

nardit tud tko u življenju, vedno se mora najt rešitev.« 
 
»Sam mi je blo pa tud to zlo zanimiv, k pač ne morš zamenjat zatiralca ane, sej je tko 

logično u bistvu, sam umes mi je blo tko, a dej, zakaj ne morem pa nje zamenjat. Tko 
kruto sva jo odigrali ane. Sam pač tko je u življenju ane, na druzga ne morš uplivat.«  
 
Soustvarjalka 4: »Pač ker sva bli danes sam dve, mi je blo uredu, tko se zlo lažje 

odprem u majhni skupini in dones mi je bla ta improvizacija super sam med nami. Zlo 
sm se uživela u vloge, pa tko zlo dost odnesla zase. Zlo sem začutla te karakterje, 

super mi je blo, ker smo najprej nardile tko hecno improvizacijo, ta poročila no, zlo 

sem se sprostila in pol res začutla skozi to branje zgodbo. In pol je kar prišlo iz mene, 

celotna improvizacija. Pa tko zlo dobr prizor sva u bistvu nardili.« 
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9.3.6 Časopisno gledališče – Tvegana poezija 
 
Na načrtovano delavnico so prišle tri udeleženke. Po uvodnih vajah so imele udeleženke 
nalogo, iz časopisa iztrgati besede, slike, karikature, itd., ki opredeljujejo njihov položaj v 

sodobni družbi tveganja. Sledilo je prebiranje iztrganih besed, besednih zvez, stavkov,  nato 
pa so s skupnimi močmi sestavile pesem, z naslovom Tvegana poezija. Izdelano so nato 
prebrale in jo skupinsko interpretirale. Nato so iz pesmi izluščile teme, ki se jim zdijo 

bistvenega pomena zanje in označujejo njihov položaj v sodobni družbi. Izbrane teme so 

postale izhodiščne teme za oblikovanje forumske predstave.    
 
Udeleženke so izvedeno delavnico doživele kot zelo kreativno in ustvarjalno. S skupinskim 
delom so raziskovale položaj mladih, ki so ga z izbranimi temami aplicirale nase. Z 
izrezanimi stavki, besedami, besednimi zvezami in drugimi simboli, so upodobile družbo, kot 

center vseh sprememb in individualizirano posameznico znotraj njih. Nenavadne besedne 
zveze in njihovi preneseni pomeni razkrivajo njihove dileme, strahove, v določenih trenutke 

tudi upe, ki pa se na koncu zlijejo v kritiko sodobne družbe.  
 

Soustvarjalka 2: »Men je najbolj zanimivo to, da smo ustvarle pravo lepljeno poezijo 
in jo še tko dobr dodelale vsebinsko. Pač tko, na začetku se mi je zdel, da sploh  ne bo 

šlo vse to skupi, sam ti res delajo asociacije, pa tko razmišljaš, prou vau. Mislim, da se 

morm navadit, da sem zmeri presenečena na teh delavnicah. Haha. /…/ Opisale 

položaj mladih s kakšnimi težavami se srečujemo, kaj nas bremeni, nekej smo mal 

karikirale.« 
 
Soustvarjalka 3: »Men je blo to dons super, mal drugače, ampak zlo tko ammm, 
ustvarjalno. Zlo mi je blo hecn k na začetku si res nism mislila, da bo iz teh besed kej 
nastalo. Pol se je pa kr tko use pokloplo. Tko zlo se najdem u tej pesmi, sploh tapru 
del. Je tko ironična mal, sarkastična, ampak čist resnična, se mi zdi da opiše to kej 

smo do zdej izpostaule. Tko ustvarjalno se počutim zdej.« 
 
Soustvarjalka 4: »Men je pa tko, kt da bi brala pravo poezijo. Sustvarjalka 2 jo je tko 
doživeto prebrala. Res je tko iz naključnih besed nastal takšn pomen. Res smo 

ustvarjalne tuki. Amm, pa tko velik smo dobile iz tega se mi zdi, tko vsebinsko, pa s 
tvojimi uprašanji smo tko premislile.« 

 
9.3.7 Forum gledališče – Poezija mojega življenja 
 
Na podlagi tem, ki so jih udeleženke opredelile kot bistvene, smo pričele z oblikovanjem 

prizorov forumske predstave. V skupini smo razdelale posamezne teme, ki so prišle na plano 

in predvsem iz osebnih zgodb poskusile izluščiti ključne konflikte, ki so predstavljali ključne 

trenutke naše predstave. Udeleženke so izbrale štiri teme, na katere so se lahko naslonile z 
osebnimi izkušnjami. Izpostavile so temo prekarnega dela, fluidnosti identitet, ter dve temi 
povezani z individualizacijo današnje družbe, vlogo posameznice nihajoč med zahtevami 

družinskega okolja, družbe in lastnimi željami. Udeleženke so nato izbrale določene izkušnje, 
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na podlagi katerih so najprej s pomočjo slikovnega gledališča ustvarile slike posameznega 
prizora, nato pa posamezni sliki dodale še zvok, kasneje besede in na koncu še gib. Nastali so 

štirje kratki, ločeni prizori, prizorih štirih posameznic, ki so prikazovali stisko vsake izmed 
njih. Prizore smo nato tekom nadaljnjih srečanj še dodelale ter oblikovale in izdelale vse 
potrebno, za sceno predstave.  

 
Soustvarjalka 1: »Men je bila ta delavnica najboljša do zdej. Ker me tko najbolj 

spominja na gledališče, pa tko igranje. To me res zlo veseli, pa sem prou radovedna, 
kej bomo še ustvarle iz tega. Super mi je, da smo tko postopno delale, k se tko bolj 
sprostim najprej sam s slikami, pol s telesom in tko.« 
 
Soustvarjalka 2: »Dons mi je blo najboljše, tko pač tut jaz rada igram, pa pač tko 

gledališče me je tud zanimalo zmeri. Te metode so mi tko res uporabne. Pa tko se kr 

prebudi (Soustvarjalkino ime) u men, čist drugačna. Tko raziskujem pač tud svoje 

odzive, pač tko u skupin pa tud drgač, k mamo pač kje različne poglede. To mi je res 
tko super, pa ušeč mi je, da se uključuješ tud ti, da nas tko mal usmeriš, k se kr hitr 

hočmo pogovarjat umes, pa mormo sam z gibi. Zlo mi je zanimiv to počet, pa 

raziskovat tko temo, k u bistvu bi karkol lahk tko raziskoval. Jest sm kr tko: dejmo še, 

dejmo še!« 
 
Soustvarjalka 3: »Men se zdi tko škoda, kr ne uporabljamo tega u šolah, k te res 

prebudi. Am pa tko res use situacije lahko predelaš skozi. Tko no, zlo mi je blo ušeč, 

pa use se je povezal. Pa tud tko nastopat, sej smo majhna skupina, sam se mi usen zdi 
da greš mal preko svojih mej. /…/ men je blo res super, sm vesela, da smo to dobile 
no, mislim me zanima kam bomo zdej to peljale.« 
 
Soustvarjalka 4: »Jest sem danes bl tko razpoložena bla na začetku, tko ni mi blo 

preveč, sam sem pa zdej res vesela, da sem pršla, ker sem se zlo sprostila od useh 

skrbi, pa čeprou smo se am pač tud tko pogovarjale o nas, sam že ta način je čist 

drugačen, pa tko super mi je blo skozi igro, že prejšnjič k smo delale prizore mi je blo 

ful ušeč.« 
 
10 Teme, ki smo jih prebudile 
 
Udeleženke so skozi različne tehnike, od vsega začetka raziskovale svoj položaj v družbi 

tveganja. S pomočjo sproščenih pogovorov, ki so se znotraj raziskovanja odvili, sem dobila 
svojstven pogled v njihovo doživljanje družbe tveganja in njihovega položaja znotraj nje. V 
povezavi z njihovimi osebnimi zgodbami, so odprle teme o svoji lastni identiteti, iskanju le te, 
o izobraževanju in delu, prihodnosti, ki jih čaka, temo materinstva, raziskovanju samih sebe 

kot žensk. Nizale so izkušnjo za izkušnjo, govorile o svojem počutju, o doživljanju svojega 

položaja, njihove besede pa so izražale dvom po svetli prihodnosti in kazale na željo po 

urejenem in trdnejšem identitetnem projektu.      
 



78 
 

Soustvarjalka 1: »/.../ mislim, da se moram kar pogosto prilagajat in podrejat družbi, 

drgač težko preživim, kar mi trenutno mogoče uspeva, sam drgač mi pa kr preglavice 

povzroča. Tko na področju dela, kjer imamo use prej kt lepe pogoje, tko, da bi se 
zaposleni počutil spoštovanega, vrednega, samozavestnega, da bi se upal zavzet zase. 
Pa tud tko to družbeno vsiljevanje nekega zahtevnega načina življenja, ki mu sama ne 

ustrezam in se mu tud tko sama težko prilagajam. Pol še pa zravn ta poplava medijev, 

k se jim  dostkrat sploh ne mormo izognt, pa bi se jim zlo rada.« 
 
Soustvarjalka 2: »Jest mislim, da moj položaj zdej ni najslabši, tko še zmeri imam 

streho nad glavo, za dati kej u usta, pa tud študiram lahko. Sem pa zmeri bolj 

postavljena pred neke odločitve pa izbire, k niso zmeri enostavne, nosjo neke 

posledice. /.../ Zdej se soočam tko najbolj s študentskim delom, kako u bistvu najt čas 

za nabiranje izkušenj med študijem, pa tko postavit prioritete, uskladit neke zahteve in 

svoje želje. /.../ učasih me skrbi, da preveč načrtujem svojo prihodnost, tko mal s 
strahom to počnem, mi je težko sploh ugotovit kaj si res želim od življenja. /.../ najbolj 

me skrbi ta ambivalentnost u življenju.« 
 
Soustvarjalka 3: »Men se zdi, da je res tko velik različnih izbir in se tko ful težko 

odločam. Tko zdej se ful sprašujem kaj je smisel usega tega kar počnem, kolk mi 

pomeni služba, faks, tko no, kje sm sploh jaz u usemu temu. /.../ tko strah me je teh 

zahtev, ker sem ženska, kej to sploh pomen, pa tko v razmerju tko kako bo, kje bova 

živela, a bom mama, pa kaj to pomen zame, tko u bistvu kaj use prevzameš z 

določenimi vlogami. Pa tud to se mi zdi, da zdej zmeri bolj občutim, tko kako use u 

bistvu uskladit, pač neki hočjo starši od mene, pol je še tuki faks, k sem zmer bolj 

zaskrbljena, kko bo pol z službo ane, če se bom sploh lahko preživljala, pol tist, k si 

želiš še mal časa zase, pa tko, usa pričakovanja izpolnit. Tko, mal se izgubim u vsemu 
temu.« 
 
Soustvarjalka 4: »/.../ velikkrat se sprašujem kdo sploh sem, tko nas okrog in okrog 

zasipavajo mediji, pa nek ta pritisk kakšna morm bit, da se zliješ u družbo, sploh če si 

ženska, pol je tega še velik več. Am pa tko tud glede študija, sprašujem se, če je sploh 

to zame, tko pa pol za naprej ane, am tko kok sploh si zamislt prihodnost mi je težko.« 
 
10.1 Kdo sprejema moje odločitve?   
 
Znotraj družbe velikokrat čutijo zahtevo po nenehnem prilagajanju raznim zahtevam, ki jih 
sprožajo različni procesi globalizacije. Konstantne spremembe in napredek še posebej 

vplivajo na spremembe znotraj izobraževanja, trga dela in zbujajo strahove tudi v njihovih 
starših.  
Vse udeleženke so kot vrsto zatiranja prepoznale starševski pritisk, ki nastaja že v obdobju 

osnovnošolskega izobraževanja. Vse udeleženke so menenja, da so se s tovrstnim zatiranjem 
v veliki meri in občutneje srečale na prehodu iz osnovnošolskega, v srednješolsko 

izobraževanje ter kasneje, na prehodu v višje izobraževanje. Starševska skrb je v nekaterih 

udeleženkah vzbudila strah, občutke nemoči in manjvrednosti, ki so vplivali na izbiro 
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izobraževalne smeri. Ponujene možnosti so zanje v določenih vidikih pozitivne življenjske 

odločitve, a se hkrati zavedajo negotovih in nepredvidljivih posledic, ki jih utegnejo le te 

prinesti in tako daljnosežno vplivati na potek njihovega življenja, izobraževalne in kasneje 

karierne poti.   
 

Soustvarjalka 1: »/.../ že zlo tko, jest se spomnim teh pritiskov že iz osnovne šole. Tko 

ta pritisk, kam se upisat naprej, sam da boš čim uspešnejši kasneje. In tko ta občutek, 
če ne boš šel pa na gimnazijo si pa neki manj od ostalih. Sej tko razumeš starše, da jih 
skrbi, sam ni več tko, da tist kar se izobražuješ je pa pol tvoje delo ane. Tud brez 

izobrazbe se velikkrat zgodi, da nekdo dobi delo prej kt ti recimo, k imaš pa ne vem kej 

use dokončan.« 
 
Soustvarjalka 2: »Tega se tud jest spomnm, tud tko pol na faks ane, k smo se 
vpisoval, recimo, umetniške smeri pač ne, ker v tem pa ja ni prihodnosti. Sej normaln, 

da jih skrbi, sam tuki sem jest opazla pač, da so tud tko bli strokovni delavci čist sam 

za eno smer, ne vem socialna delavka, tko v osnovni, je zmeri tko nagovarjala na 
gimnazijo in tud starše ane, ne sam nas. In pol itak, so tud starši u dvomu kako in kej, 

sam tuki se neb smel otrokovih želj spregledat kr tko. Mislm jest tko vem za ful 

primerov, k so pač šli po željah staršev, pa pol kasnej delal faks izredno al kko pač 

ane. Sam to je pa pol spet zlo težji ane. Pa morš zravn še delat, d se sploh lahko šolaš. 

Mislm, zlo te skrbi pol ane, kko boš plačal študij, starši ti itak ne morjo dat usega, pol 

kko boš zravn študiral uspešno še ob delu, tko pač težko je pol use uskladit. /.../ jest tko 
pr seb čutm nek strah ane, pa občutke nemoči, k pač se moram prilagodit tem 

zahtevam zdej. Sej sm vesela, da lahk študiram zdej to kar želim ane, sam je pa velik 

potegnil za sabo. /.../ am ja dejansko imamo tolk možnosti, kakšno bo naše življenje, 

am zdej to po eni strani, a boš živel tko kot družba, še posebej pa družina hoče, ne vem 

boš študiral neki kjer je pač neka predvidena prihodnost al pa poklicna pot al pač tisto 

kar si ti, tist kar si želiš pa tvegaš ane. Sam pol je tko spet čudno, pa te po strani 

gledajo če se tko, za njih »narobe« odločš ane.« 
 
Soustvarjalka 3: »Ja, jaz sem se tud spraševala glede negotovosti glede izobrazbe 

ane, po eni strani si zbereš za srednjo šolo gimnazijo, al kero drugo, pa te lahk to čist 

zaznamuje za celo življenje ane, po drug stran pa tko res ni nujno, da tko ko končaš 

faks, da boš sploh zaposlen. Tko je ful negotovo, nedoločeno. Ful je tko odprtih 

možnosti in pol je res čist na teb da se odločiš, tko sam si u tem dostkrat, al te pa starši 

skušajo usmert ane, sam to so pa pol tud njihove želje in ne več sam tvoje. Men osebno 
je blo tko zlo težko se odločt no, čist izgubljeno sm se počutila, pa tko k nočeš 

razočarat staršev a ne s svojo odločitvijo, tko je res čist odvisn verjetn kkšen karakter 
si, kolk samosvoj in trden, čeprov kolk trden si sploh lahko v tem obdobju.«      
 
Soustvarjalka 4: »Ja tud jest se sprašujem, tko, za nazaj, a sm sploh želela use to, 

mislm se tko izobraževat, sej tko zdej se mi zdi, da sm se našla u tej smeri, k jo zdej 
študiram, sam tko za srednjo šolo pa neb rekla no, da sem se sama odločila čist tko.«  
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Dotična tema odločanja o nadalnji izobraževalni poti je bla tema enega izmed prizorov 

forumske predstave. Udeleženke so poustvarile zgodbo, ene izmed znank, ki so jo dopolnile s 
svojimi dvomi in občutki, s katerimi so se same soočale v procesu odločanja o nadalnji 

izobraževalni poti. Poleg notranjega spopadanja s številnimi negotovostmi so vključile tudi 

akcijsko soočenje s starši dekleta, ki je želelo zaključiti študij, ki so ga zanjo izbrali starši in 

se odločiti za študij, ki bi lahko predstavljal plod njenih potencialov in želja.  
 
Udeleženke so se za izbran prizor odločile z namenom, prikazati osebno stisko, ki je v veliki 

meri bila tudi del njih samih in za katero menijo, da se na precej subtilen način prenaša na 

druga področja njihovega življenja in je vezana na vloge, ki jih prevzemajo v tem trenutku in 

tiste, ki jih nameravajo prevzeti v prihodnosti. Pri tem so se naslonile predvsem na vlogo 
ženske, hčere in matere. 
Prav tako so poudarile vse večjo odvisnost od izobrazbe, ki sproža nastajanje novih družbenih 

hierarhij in tako poglavitno vpliva na življenjske odločitve. 
 

Soustvarjlka 1: »Moje mnenje je ane, da se u tem obdobju začnemo najbolj zavedat 

teh odločitev ane, mislim, tko da veš, da se sam ne bi tko odločil ane. Sej verjeten, 
mislim sigurno, se to že prej dogaja ane, sam jest se spomnm, da takrat sem se pa 

zavedala tega, pa tud tko učitelji so pritiskali ane. Sej je ful pomembna izobrazba ane, 
tko res se mi zdi, da ima pomembno mesto ane, k se use okrog tega vrti. Če si imel 

odlične ocene, sploh pomislt nis smel, da bi šel kam drugam kot na gimnazijo ane. Na 

faks pa pol tud ane, zmeri je neko vodilo kje boš našu zaposlitev, sam če si u nečem res 

dobr, da se čutiš za tist poklic, pol je tud velik verjetneje, da boš dobu službo. /.../tko ta 

prizor je prikaz tega dvoma vase, strahu in te osebne stiske, ki je u bistvu u tem 
obdobju tud zlo nepojasljiva, usaj zame no. /.../ Pa tud tko, se mi zdi če živiš doma ane, 

se to tud tekom študija dogaja ane, nek skrit pritisk staršev ane, kej pa kako.« 
  
Soustvarjalka 2: »Ma ja men je to čist tko, kokr da mi rečejo ok, zdej bo pa tko pa 

tko, ker je to najboljš zate, mogooooče najboljša ne, mislm stvari so se zlo spremenile 
ane od njihove mladosti, tko te medgeneracijske razlike so očitne ane, sam učash kt, 
da jih ne vidjo. Tko jest velikkrat opazm pr seb, da delam točn tisto kar hočjo od mene. 

Pač tko družina ane tud tko deluje na nas ane in tko v prizoru, ta odločilen trenutek 

ane, a se upret temu sugeriranju staršev, al ne ane, sam tko k se bojiš, pol je velik težje 

ane, sam velikkrat se pa pol sploh ne moreš prepričat kako bi starši reagirali ane, če 

jih pa ne soočiš z dejstvi. Sam se mi pa tko ful postavlja uprašanje ane, na katerih 

področjih imajo upliv, pa ga mogoč sploh ne vidm. Tko recimo ena takšna stvar je tud 

ane, zdej si še premlada, dab mela otroka recimo in tko podobne stvari. /.../ Recimo 
zdej tko, a it na izmenjavo, pa si nabrat izkušnje, bo verjetn mal študij trpel, sam je pa 

izkušnja, al ne, pa ostat ane, sam tko je, da zdej so ful bl pomembne te izkušnje kot pa 

učasih am, sam tko kokr, da se jim to zdi brez pomena ane, k pač ni zaslužka ane, dej 

ti prej šolo končej.«  
 
Soustvarjalka 3: »Men se zdi ta prizor zlo nazoren in tko zlo dobr način, da 

prikažemo ravno to, kko u bistvu odločitve staršev uplivajo na naša življenja in tko 
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kolk je u bistvu pomembn, da nam prepustijo tko neke odločitve, ker smo jih zmožni 

sami izpeljat, pa tud tko ane, da se naučimo sprejemat ta tveganja. Tko se mi zdi, da 

nas hočjo neki zavijat u vato in se odločat nomest nas, pol pa se naenkrat odločjo da 

jim tega ni treba več tko odkrito počet in pol se to nenkrat konča ane. /.../ tko je ane, 
pač men se zdi, da mi tko prikrito ucepljajo kkšna naj bom ane, tko kot hčerka, pol kot 

mama, sej ne sam starši, tko cela družba, sam s starši si pač najbolj očitno postavljen 

pred neke zahteve. Tko pa tko je prav, tko pa tko ni, to nared, takšna morš bit in tko 

naprej.« 
 
Soustvarjalka 4: »Ja tko na preprost način u tem prizoru poudarimo to ane, sej začne 

se že prej se mi zdi ane, sam tko šolanje je pa res najbolj očitn, pomojem se sploh ne 

zavedajo ane. Sam jest se zlo dobr spomnim, kolk negotovo sem se počutila ane, pa tko 

a sm sploh dovolj dobra zdej za njih ker imam pač drugačne želje ane. Sam tko ustrečt 

jim želiš ane, se dokazat. Pa tko se mi zdi, da preveč pomena dajemo izobrazbi ane, k 

še zmeri je tko, da nas izobrazba deli ane pa u bistvu dela selekcijo.« 
 
Vse Soustvarjalke so se tekom nastajanja izbranega prizora, spraševale o morebitnih razlogih, 

za  družbeno, predvsem pa družinsko nerazumevanje določenih osebnih odločitev, ki niso v 
skladu z družbeno pričakovanimi. Pri tem so se uprle predvsem na družbene vrednote, načela, 

ki se skupaj z razvojem družbe spreminjajo in postajajo iz generacije v generacijo drugačne. 
 
Soustvarjalka 4 je mnenja, da nekatere vrednote in načela ne ostajajo več  trdno zasidrana v 
družbi, zato posledično prihaja do razhajanja med mlajšimi in starejšimi generacijami. Proces 
individualizacije te razlike po njenem mnenju še poglablja, hkrati pa ustvarja vrednote, ki so 

lastne vsakemu individuumu posebej. Zaradi hitro spreminjajočih se okoliščin, predvsem 
mladim generacijam ne predstavljajo trdno zasidranih in stalnih vrednot, vezanih na določene 

življenjske dogodke in nedogodke, zaradi česar so njihovim staršem še toliko bolj 

nerazumljive in velikokrat sporne, v povezavi z njihovimi, precej trdnimi vrednotami.   
 

Soustvarjalka 4: »Jaz bi rekla, da se zaradi vseh sprememb zlo hitr spreminjajo 
vrednote in pa zdej, ko je na plani ta vsa tehnologija se spreminjajo ane, ljudi 
individualizira in tko tud njihove vrednote, načela, so sam njihova ane, tko razbija 

družbo, sam neki jih pa še ostane skupnih. Sam pa niso zadost trdne, da bi 
predstavljale oporo pa varnost, sploh pa da bi ble staršem tko razumljive ane, zakaj se 

enkrat odločiš tko, drugič pa ne, al pa zakaj ti zdej ni tolk pomembn, če boš pol ko, 

končaš študij dobil službo al ne, ane, ampak pač to, da se učiš to kar si želiš ane in da 

se boš pa pol mogoč bl trudil, da boš neki ustvaru iz tega. Čeprov sam ane, ne vem, se 

samozaposliš al pač neki.« 
 
Tudi Soustvarjalka 2 je bila podobnega mnenja.  

 
Soustvarjalka 2: »Ja točn tko je, oni so pač točno vedl kej bojo, pač kako bo njihovo 
življenje steklo ane, služba, družina, umes še poroka in to je to ane. Zdej pa ni več tko 

ane, če bi za družino čakal sam da službo dobiš, pol je mogoč sploh neb mel. Tko zlo 



82 
 

nas še primerjajo z njihovim življenjem, pa kaj je blo takrat pomembno ane. Tžko jim 

je pokazat, da pa zdej ni več, da so se vrednote spremenile.«   
 
Soustvarjalka 1 je poudarila pomen individualizacije. 

 
Soustvarjalka 1: »/.../ in tko je, da oni so bli dost bl povezani tko, dost bl skupinsko je 
blo use, zdej pa si za use sam, sam s svojo usodo. Že itak tko z službo je bla čist druga 

zgodba, so hitr dobil in stanovanje tud, čist lažje, zdej pa je to mal težko ane in učasih 

se mi zdi, da res še živijo u tem času, mislm, še mislijo na ta njihov potek ane in da bi 

tko moral bit. Ne vejo kako je zdej use, za use si sam ane.« 
 
Soustvarjalka 3 je zraven zgoraj naštetega dodala še pomemnbnost socialnih mrež. 

 
Soustvarjalka 3: »Pa tud tko je ane, da dons so te socialne vezi zlo pomembne ane, k 
prej so tko dost laži kej dobil, dons pa da imaš srečo ane, moraš res nekoga poznat, da 

dobiš službo ane, tko več kt je poznanstev lažje ti je ane in sigurno tud to upliva na 
odločanje. Res se mi tko zdi, da izobrazba kreira naša življenja tko. Že zelo zgodi se 

začnemo usmerjat glede na željeno izobrazbo ane in tko tud starši in okolica pol 

delujejo. Naredi to in ono, da boš to dosegla, bodi takšna in takšna, da boš to dosegla. 

/.../ pol je res use odvisn od tega al dobiš službo al ne, družina, pol to kakšna ženska 

bom, a bom gospodinja pa doma skrbela za otroke, al bom bolj aktivna ane, pol tud 
kakšna mama bom ane. Tko no, je dost pomembn kko se odločaš, sam ne pa tolk, dab 

drugi odločali zate ane.« 
 

10.2 Kako sem postala prekarna delavka 
 
Drugi prizor je uprizarjal osebno zgodbo. Tri udeleženke so tekom študija že imele izkušnjo s 

študentskim delom. Dve izmed njih s prekarno obliko študentskega dela. Prizor je sestavljala 

zgodba študentke, ki je opravljala študentsko delo v enem izmed trgovskih centrov. Njeno 

delo na študentsko napotnico, je zaradi obsežnosti in pogostoti opravljanja izbranega dela, 
vsebovalo elemente delovnega razmerja, ki bi po zakonski podlagi morali voditi v zaposlitev 
za nedoločen čas. Udeleženke so znotraj te teme razmišljale o svojih izkušnjah s študentskim 

delom, spraševale pa so se tudi o svoji prihodnosti in zaposlitvenih trendih, ki jih spremlja še 

večja mera negotovosti in nestalnosti. Izbrano temo so želele izpostaviti predvsem zaradi 
posledic, ki jih tovrstno delo prinaša in opozoriti na pogosto prezrtje izbrane problematike. 
 
Soustvarjalka 1, 2 in 3 so se s študentskim delom že srečale, Soustvarjalka 4 pa študentskega 

dela do zdaj še ni opravljala.     
 
Vse tri so o študentskem delu govorile kot o zelo pomembnem dejavniku, ki doprinaša ne 

samo k finančni stabilnosti, pač pa je pomembne zbiralnik delovnih izkušenj, ki pa so po 

njihovem mnenju vse prej kot pa izkušnje, ki bi se navezovale na njihovo študijsko smer. 
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Soustvarjalka1: »Meni je zelo pomembno, trenutno moram s tem, kar zaslužim 

preživet ne sam sebe, to mi tko zlo pouzroča preglavice in mi jemlje počitnice, pogosto 

tud prisotnost na faksu ane. Delu se moram brezpogojno prilagajat, če ne ga zgubim, 

sam tega si pa ne morm privoščit. /.../ sej je študentsko delo tko ane, da imaš nek 

prihodek, sploh če je ta zate nujno potreben, sam zdej da bi pa rekla, da delam sam 
zato, da si nabiram izkušnje za naprej, pa je bl tko, za svojo smer sigurn ne, je pa res, 

da delam z ljudmi in tko, tko da so pač drugačne izkušnje ane. Sam pa niti več 

študentsko delo ni sigurno ane, k te ne rabjo več moraš pač it.« 
 
Soustvarjalka 2: »Itak, da je pomembno za nas, finančno, recimo tud tisti k še recimo 

izredno študirajo. Tko trend se s trendom povezuje ane. Slabše je študentsko delo zmri 

bl. Tko če hočeš izkušnje, moraš res bl prostovoljno delat ane, k tko ti zlo težko dobiš 

kej za svojo stroko. K večina je kkšno anketiranje, pa tko u trgovini ane, proizvodnja, 

strežba, k ti pa res velik časa uzeme ane, pol pa kje boš najdu čas za use, za študij in 

tko še ane. Sploh naše smeri, k je velik projektnega dela ane. Je res zlo težko najdt 

pravo študentsko delo ane. Pa tko res neki zaslužt.« 
 
Soustvarjalka 3: »Jest sem delala ob faksu nekje dva meseca in me je tko zlo 
bremenil, sej sem si pol po eni stran rekla, a zdej nujno rabš denar, tko ker je začel 

faks trpet ane, k si cele dneve tam delal. Sej tko neb rekla, če bi blo res zlo koristno 

ane, sam takrat res nisem tko nujen denarja potrebovala, bl mi je šlo za izkušnje, pa 

tko, da dobim delovne navade in tko, sam je bla pa čist druga smer, k jo pa jest 
študiram, tko da sem pol nehala. Je pa sigurno pomembno ane, da delaš, pa tko k 

prideš študirat u Ljubljano ane, če neb imela študenta, bi sigurn mogla delat ane.«  
 
Študentsko delo so opisale kot obremenjujoče, naporno. Zaradi dolžine in pogostosti 
opravljanja študentskega dela, so izobraževanje postavile na stranski tir, delo pa je v 

določenem trenutku postalo njihova glavna prioriteta.  
 

Soustvarjalka 1: » /.../ velik delam, tko mi je na trenutke zlo težko ane, naporno, mi 

je, k je zlo težko use uskladit ane. Pol use prilagajam temu, še faks ane, k bi mi moral 

bit u tem trenutku na prvem mestu. Sam ne gre, moram delat ane, k nisem sam jest zdej 
od tega odvisna. Si sploh ne znam predstavljat, da neb delala.« 

 
Soustvarjalka 2: »Tko je naporn, sej če neb tolk delala, bi mogoče šlo ane, sam use 

skupi pa ne.« 
 

Soustvarjalka 3: »Men je blo zelo naporno use skupi, dva meseca sem delala, pol 
nisem mogla kdaj na faks, ker se mi je prekrivalo, pač pa tko no sem pol razmišljala a 

je sploh vredno, tko, da grem, ker tud denarja nisem takrat nujno potrebovala ane, pa 
sem pol pustila, k useen faks trpi, pa se je potrebn odločt. Tko zlo sem se morala 

prilagajat delu ane, tko pritisk mi je bil.« 
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Soustvarjalka 1 in Soustvarjalka 3 sta opisali izkušnjo njunega študentskega dela kot 
prekarnega. Značilnosti dela, ki sta jih Soustvarjalka 1 in Soustvarjalka 3 navedli, je prevsem 
nadpovprečno število opravljenih ur in pogostost opravljanja študentskega dela. Soustvarjalki 

sta opravljali delo, ki je bilo enakovredno delu redno zaposlenim delavkam in delavcem, 
hkrati pa je njun delovnik občasno presegal število dnevno oddelanih ur redno zaposlenih. 

Soustvarjalka 1 je kot prekarno značilnost navedla tudi plačilo in delo brez študentske 

napotnice, oziroma delo na črno. Večkrat se ji je zgodilo, da ji je delodajalec določen del 

zneska nakazal na študentsko napotnico, preostalo večino pa je prejela na roko. Naštete 

značilnosti so zahtevale predvsem veliko mero fleksibilnosti in konstantne pripravljenosti na 

delo, zaradi česar je Soustvarjalka 3 delo pustila, Soustvarjalka 1 pa ga še zmeraj opravlja, saj 

ji le to omogoča sredstva za preživetje. Prav tako izbrano delo opravlja že dalj časa, s čimer 

delo izgublja lastnosti študentskega dela, kot sta občasno in začasno opravljanje določenega 

dela. Soustvarjalka 1 tako opravlja delo pod nadzorom delodajalca in je osebno vezana na 
opravljanje dela. 
 

Soustvarjalka 1: »Tko, zlo mi je težko, pa sej tko vem, da ni prou ane in da se to ne 
sme, mislm, tolk delat in tko, ne sme se, po zakonu se ne sme, sam tuki pač nimam 

druge izbire ane. /.../ velik delam res, sej tko po en stran mi je ok, k si zaslužim ane, 

sam je pa ful naporn, pa je res tko, kt da bi bla zaposlena, u bistvu učasih še več delam 

ane. Sam tko je no, morm. Sej upam, da bo bolš (tišina) mora bit ane.  /.../ pa sej je tud 

tko, da mi učasih sam en deu nakaže na napotnco ane, ostalo mi da pa tko na roko, ne 

vem, da se ne vid kolk delam verjetn. Sej to je tud tko ane, ni prou, sam se pa pol 
dohodnini izognem ane. Tko je, da mi je tuki res cilj sam denar ane, ga rabim zdej 
res.« 
 
Soustvarjalka 3: »/.../ mene je zlo bremenil, naporno mi je blo use skupi /.../ Tko zlo 
sem se morala prilagajat delu ane, tko pritisk mi je bil. Pač ko so me poklical sem 

mogla it ane, pa ta pritisk mi je bil tud ful s strani šefice ane, k ji nesem bla neki 

preveč ušeč, in mi ful ni šla na roko ane. Tko res velik sem delala ane, več kt tisti k so 

redno tam delal, pol res nism več zdržala, k mi je blo res preveč.« 
 
  
Soustvarjalka 1 je tekom ene izmed delavnic spregovorila o občutkih, ki jih ima v povezavi z 

delom, ki ga trenutno opravlja in situacijo, zaradi katere je delo zanjo v tem življenjskem 

obdobju tako pomembno.  
 

Soustvarjalka 1: »/.../ men se zdi najhuje res ta strah ane, da mi bo pač reku ok če ti 
pa kaj ne paše pa pojdi ane, sej je velik študentskega dela, sam mi je to trenutno fajn 

počet ane, sam tko res mal manj bi mogl bit tega. Res morm pol use temu prilagodit 
ane. Nočm, da bi faks trpel ane, sam drugače ne gre, tko res upam, da bo bolš. Zdej je 
res takšna situacija, da to delo res rabim ane, pa tko sva zdej s fantom tud u takšni 

situaciji, da morva neki, tko zase. Želim si bit neodvisna, samostojna ane in 

prpravljena na prihodnost.«   
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Trenutno stanje na trgu dela, ki je prežeto z nestalnimi in prekarnimi oblikami dela, je pri 
vseh udeleženkah pomemben faktor za načrtovane njihove prihodnosti in vse večji kreator 

njihove sedanjosti. O svoji prihodnosti sicer razmišljajo, a so veliko bolj osredotočene na 
sedanjost. O prihodnosti si ne želijo in ne upajo ustvarjati previsokih pričakovanj, saj se 

zavedajo, da konstantne spremembe velikokrat korenito spremenijo življenjski potek 

posameznice/posameznika izidi pa so pogosto v nasprotju z njihovimi pričakovanji. Zato si  
pogosteje ustvarjajo upe in pričakovanja v povezavi s cilji, ki so kratkoročni in se navezujejo 

na bližnjo prihodnost.  
  

Soustvarjalka 1: »Včasih si delam upe, tko gledam v prihodnost, pa si tko želim 

boljše prihodnosti in učasih sem že prepričana, da me bo ta tud doletela, pol se pa kaj 
zgodi, družbeno pogojenega, pa izgubim upanje, pol je pa to tak začaran krog, izguba 

upanja. Vzponi in padci so edina konstanta. Zato si pol velikkrat nočem nič začrtat u 

naprej ane. Glede zaposlitve tko sploh ne, k usak dan neki tazga lahko prebereš ane, 
kako so jih odpuščal, da s jih znižal plače, al jih pa sploh niso dobil in tko no.«  
 
Soustvarjalka 2: »Ja pač to upanje si ustvariš ane, da bo pa zate mogoče bolš, sam 

starejši pa tko družba s tem ko se tko spreminja stanje, zatrejo to upanje. Sam sem tko 
velikkrat obremenjena s prihodnostjo in sedanjostjo, pol tko pozabm na prihodnost 
rajš ane. Sam je pa tud tko, da bi moral met neko upanje ane. Upat na boljše čase, če 

ne sploh ne mores spremenit svojga položaja, sej je velik na družbi, sam je pa tud na 
posamezniku, če ti nisi aktiven, ne težiš k nečemu več ostaneš tam kjer pač si s svojo 

situacijo. To je men čist jasn, sam am preveč si pa ne upam ane, sploh tko za naprej, 

za delo in to, sej me teži ane, pa se tko velikkrat odločm glede na delo ane, ne vem 
mogoče grem raje na kkšno izobraževanje al pa delavnco, k je bl vezana na moje 

področje kt pa recimo neki tko zase. Se mi zdi, da je to skoz nekje u ozadju. /…/ prehitr 

se to use spreminja ane, tko zaposlovanje, uprašanje kolk služb, če sploh, jih bom 
imela.«  
 
Soustvarjalka 3: »Jest pr seb se trudm, sam je tko zlo težko use uravnavat pa izpolnit 

use zahteve, ne vem študij, delo, tko da pomagaš drugim, doma, da si uzameš čas zase, 

tko se zlo promovira to, sam ko si ga pa uzameš, pa si takoj sebičen in tko. Sam se pa 
velik raj na zdej osredotočm, kt pa na prihodnost ane. Ker že neki manjši cilji, k si jih 
zastavš so dostkrat preveliki za družbo ane.« 
 
Soustvarjalka 4: »Tko težko se je soočat s temi tveganji no, se mi zdi, da se tko preveč 

obremenjujem s svojim položajem glede na svoja leta. Mislm tko, študentka sm, mlada 

sm, pa se tko že sprašujem a bom dobila poklic, a bom sploh kos svojmu poklicu, če 

bom use uspešno opravljala, tko, če bom dost dobra. Tko bl kot, da bi načrtovala 

prihodnost, jo analiziram iz svojga vidika ane, a bom to, a bom tist. Tko sprašujem se 

o seb in tem če bom sploh zmogla. Dost rajš o sedanjosti razmišljam, pa tko kej bom 
nardila, kam bom šla in tko.«    
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10.3 Jaz in moje izbire 
 
Tretji in četrti prizor forumske predstave sta se navezovala predvsem na identiteto mladih v 
družbi tveganja. Udeleženke so ustvarile dva prizora, skozi katera so prikazale, kako težko je 

v družbi tveganja ohranjati trdno identiteto, skozi prehode različnih življenjskih faz, ki so 

dandanes povsem zabrisani. Identiteta in oblikovanje le te, je vseživljenjski proces, ki ga 
spremlja fluidnost in vrednostne orientacije drugih ljudi. Želele so prikazati, kako prožne so 

njihove identite glede na družbene situacije, v katerih se znajdejo in kako svoje identitete 
pravzaprav dojemajo. V tretjem prizoru so se vse definirale kot ženske in tako razmišljale o 

razumevanju in dojemanju sebe kot ženske, saj so mnenja, da svojo identiteto najpogosteje 

definirajo prav s to vlogo. Interpretirale so svojo umeščenost v družbo, kam jih ta, kot ženske, 

umešča in s kakšnimi zahtevami jih sooča.  
 
Vse Soustvarjalke so tekom srečanj spregovorile o predstavah, kaj pomeni biti ženska v 

današnji družbi, kako sebe kot žensko dojemajo in razumejo. Izkazalo se je, da so njihove 
predstave o izbrani temi precej nejasno izdelane. Le te nihajo od tistih bolj stereotipnih 
predstav, do tistih, ki spola ne dojemajo kot identetnega faktorja in jim predstavlja le družbeni 
konstrukt.  
 
Ženskost so udeleženke povezovale predvsem z materinstvom, z žensko, ki jo od moškega 

loči predvsem sposobnost rojevanja. 
 
Soustvarjalka 2: »Tko no, nimam u bistvu trdne predstave, bolj je tko popačena, 

sigurno, da smo ženske že zato ane, ker smo lahko matere ane. To je res sam pr nas 
mogoče ane.« 
 
Soustvarjalka 3: »Men je tud tko, materinstvo mi je ful pomembna razlika. Čeprav mi 

tko spol ni zdej vodilo, sam pa res materinstvo najbolj izstopa.« 
 
Kot pomembne lastnosti, ki jih dojemajo kot ženske in hkrati kot prevladujoči del njihove 
identitete so udeleženke izpostavile skrb za druge, nežnost in moč, da so v družbi vse bolj 

enakovredne moškim, da so emancipirane, a se hkrati še ne počutijo dovolj trdne, da bi to moč 

izražale v tolikšni meri, kot bi si želele. Razlogi za trenutno nemoč so družbeno pogojeni, saj 
so vse udekeženke mnenja, da jih pri tem ovira predvsem starostno obdobje, v katerem se 
nahajajo, saj le to po mnenju večinske družbe velja za neresno, nezanesljivo, kar jih še ne 

definira kot ženske v družbeno predpisanih vlogah.  
 
Soustvarjalka 1: »Men je tko, da sm odločna ane, pa močna. Pa tko se kot ženska 

vidm tud, da poskrbim za stvari ane, pol kasneje za otroka, pa za družino tud ane. Sam 

se mi pa zdi, da je starost tuki dostkrat ovira ane, te še tko ne jemljejo čist resno, pa 

tud mogoče sama pr seb vidm, da mi še tko manjka te odločnosti ane, k se morm 

postavit zase.« 
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Soustvarjalka 2: »Jest mislim, da nam je ta identiteta ženske tko položena že u 

zibelko ane, si ženska, boš mama, skrbela boš za družino, delala boš, prijazna, lepa 

boš in tko. Problem se pojav, k si pa ne želiš bit sam to ane, k si na primer na prvem 
mestu želiš bit uspešna recimo, pol se mal poruš ta splošna podoba. /…/ men je tko 

najbolj zdej mogoč ta materinskost, pa ja no, u bistvu mi je čustvenost tud. Sam je pa 
tko stereotipno ane.« 
 
Soustvarjalka 3: »Hmm, tko je res ta materinski čut, mi je to najprej sam tko, je mal 

stereotipno ane, čeprov si tko… ne vem ženska je velikkrat tko nasprotje moškemu, tko 

multipraktična, čustvena ane, pridna. Sam tko se mi zdi, da še sama nism dojeta tko 

ane. Tko, kot prava ženska.« 
 
Soustvarjalka 4: »Ne vem u bistvu čist kako bi to povedala, sam ženska sem tko že 

zaradi videza ane, damo velik na videz recimo, na oblačila. Meni se zdi tko ženska kot 

nek ideal lepote ane, pa tko nečesa dobrega.« 
 
V povezavi s svojo žensko identiteto so udeleženke odprle problem, ki je zanje trenutno eden 
ključnih v povezavi z njihovo emancipiranostjo v družbi. Ta problem jim predstavljajo 

množični mediji, ki konstruirajo podobo ženske, ki ji je po njihovem mnenju težko ustreči. V 
trenutnem življenjskem obdobju se te podobe navezujejo predvsem na videz in popularizirane 
načine življenja, ki so pogosto v nasprotju s pričakovanji in zahtevami njihovih staršev in 

pomembnih drugih.  
 
Soustvarjalka 1: »Smo u bistvu use bolj nekim zahtevam prepuščeni ane, mediji nam 

narekujejo kako živet, promovirajo določene načine življenja, k so use bolj priljubljeni 

ane. Če nisi tko, pol te ni zravn. Tko nam itak narekujejo o lepotnih trendih ane, modi 

in tko tud socialna omrežja, morš bit dosleden skoz. Mislim jest se skušam temu zlo 

upret, sam mi učasih ne uspeva najboljš. Sej se nočm čist podredit temu mainstreamu. 

Sam se v veliki meri moraš.« 
 
Soustvarjalka 2: »So, mediji so res tko agresivni pri tem, ustvarjajo neke podobe 
ženske in tko nasploh. Se mi zdi, da nas mediji še zmeri tko u nek podrejen položaj 

postavljajo. Pa še zmeri promovirajo pravo žensko ane. To mi je tud najtežje ane, ker 

useen se na neki točki morš prilagodit, da si lahko del družbe no, tko da ne izstopaš 

preveč, am, mislm tko u smislu, da nisi izločen. /…/ sam je naporno tko usemu temu se 
posvetit ane. Pa tko ni use več sam na videzu, ampak zmeri bolj tud tko na načinu 

življenja. Promovira se nek način življenja, tko neka idealna smer, kako kot ženska 

funkcionirat, sam ne gre. Tud tko je nemogoče, da use uskladiš.« 
 
Soustvarjalka 3: »/…/ mediji imajo pri tem sigurno največjo vlogo. U smislu pravila, 

da boš prava ženska, da te bo videl kot pravo žensko ane.« 
 
Soustvarjalka 4: »Dajejo veliko pravil, skozi katera se moraš dokazat. Pa bi morala 
bit urejena, lepo oblečena, aktivna, si uzet čas zase in tko. Tega je zelo veliko in je 
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težko izvedljivo. Mislm, te smernice zahtevajo res velik časa in tud denarja, sploh pa 

jim nikoli ne mores čist ustrezat.«     
 

Neskladje, ki se pojavlja med njihovimi željami, pričakovanji njihovih bližnjih in na drugi 

strani zahtevami, ki jih postavlja in oblikuje družba, jim otežuje postavljanje prioritet znotraj 

njihovega življenjskega poteka.  
 
Soustvarjalka 1: »Težko je uskladit use, faks, družino, pol še partnerja, družbeno 

vključenost, pri usem tem še čas zase, ne gre, jest se pol zlo težko odločam in pol 

premlevam use skupi, kako bom organizirala dan.« 
 
Soustvarjalka 2: »/…/ sem že poskusla s planerji, dab se lažje organizirala ane, sam 

pol zmeri težko določim komu bom zdej ustregla, a bom nardila tisto kar se od mene 

zahteva ne vem, doma, na faksu al pač tisto kar si sama želim. Tko, zgubim se no.« 
 
Soustvarjalka 4: »Tud men to ne gre preveč. Učasih se poskusim prepustit, sam ne 
gre čist tko. Zmeri se morš nekomu pojasnjevat, zakaj si se tako odloču in zakaj ne 
sprejmejo tvoje odločitve. Drugače je, druge stvari imajo prednost. Ni tko kt pa prej, 
ko so naši starši bili na tem mestu.« 

 
Soustvarjalka 3 se zaradi tega velikokrat počuti utesnjeno in razdvojeno. Velikokrat izgubi 
občutek nadzora nad svojim življenjem.  

 
Soustvarjalka 3: »Jest sama vidim, da mi to postavljanje prioritet ne gre ane. Zmeri 
se tko razdvojeno počutim. Al zdej narest neki kar mene veseli, mislim tko zase, al  
neki kar zahteva družina, al pa družba ane, da bom njim ugodila, pa da bodo 
zadovoljni ane. Tko takšna utesnjenost me preplavi. Tko, kt da nimaš tistga nadzora 

nad svojim življenjem, tko sploh se ne počutim jest. Težko je tole use držat u rokah. K 

je res tolk pomembnih odločitev, da se ne znam več odločit, kej je zdej tisto, ki je prej, 
ki je pomembnejše zame ane.« 

 
11 Jaz, skupina in počutje med delavnicami 
 
Kljub majhnosti skupine, so udeleženke potrebovale nekaj časa, da so se med seboj povezale. 
Kot ključno delavnico, na kateri so se vse začele počutiti kot del skupine, so navedle tretje 
srečanje. Izbrane tehnike in teme, o katerih so govorile, so bile precej osebne, kar je vplivalo 

na vzpostavitev zaupnega vzdušja v skupini.  
Odkriti pogovori o intimnih temah in doživljanju vaj tekom delavnic, delo v parih in 
skupinsko ustvarjanje, je pripomoglo k sproščenemu in intimnemu ozračju, znotraj katerega 
so udeleženke dihale skupinsko in ustvarjale razgibano dinamiko. Njihovo povezanost je bilo 
mogoče čutiti že pri sprostitvenih vajah, kot tudi pri izvajanju samih tehnik.  

 
Soustvarjalka 1: »Meni je bila današnja (tretja) delavnica zlo fajn za skupino. Smo se 
povezale tko u teh temah, pa tud poznane smo zdej ena drugi že.« 
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Soustvarjalka 2: »Tko ko pomislm me je tista delavnca, s slikovnim gledališčem tko 

najbolj sprostila na začetku, pa tko zaupno je postal. Men je blo ful dobr, ko smo 

delale u parih, se mi zdi, da se tko velik bolš spoznaš. Ko tko delaš na štiri oči, se dost 

lažje spoznaš, prides u stik. Ker smo se recimo z nekaterimi prvič vidle ane, mi je blo 

ful fajn, da si nas tudi zamenjala, k se še lažji spoznaš. Pa sploh ker so osebne stvari 

upletene, mi je res pomembn to. Tko stik je bil super, odnos pa se je itak pol gradil 
ane. Zmeri bl.« 
 
Soustvarjalka 3: »Men je blo tapru dan mal tko, ne vem ni mi blo neprijetno, sam tko 
pač, novi ljudje, pa tud tebe sem čist drgač dojemala. Sam se mi zdi, da ni bla tko 
skupina zdej kriva, sam pač tko, sama pr seb, pač nova skupina, nism točn vedla kaj 

bomo počele. Zdej mi je pa res že tko domača skupina, tko dons ti kipi in to, te zbliža.« 
 
Soustvarjalka 4: »Jest sem se dons (tretja delavnica) počutila tko dost bl sproščeno. 

Zlo mi je ušeč, da o podobnih stvareh razmišljamo, tko mamo podobne poglede na 
svet, se dost lažje odprem. Ful mi je ušeč, da smo tko majhna skupina, ker se u bistvu 

sploh še ne poznamo dobr, pa se mi zdi, da se pa u bistvu že neki časa ane. Tko tud to 

k smo u parih, pa pol skupi, zlo pozitivno upliva na vzdušje.«            
 
Soustvarjalka 4 je povedala, da je na njeno počutje v skupini velikokrat vplivalo razpoloženje, 

v katerem je prišla na delavnico, vzdušje in dejavnosti v skupini, pa so vplivale na 

razpoloženje, v katerem je odšla.  
 
Soustvarjalka 4: »Pr men je blo zlo odvisn od mojega razpoloženja, bolj kot od same 
dinamike, pa dejavnosti, programa. K sem bla zlo utrujena, mi je blo mal odveč pridet, 

sam sem pa pol zmeri odšla dobre volje, tko zlo pozitivno vzdušje je bilo no, me je 

velikkrat sprostilo pa razvedrilo.« 
 
Po prvih nekaj srečanjih so se udeleženke čutile povezane med seboj. 

 
Soustvarjalka 1: »/…/ tko smo se povezale zlo.« 
 
Soustvarjalka 2: »Opazi se, da smo se povezale in zbližale, tud tko izven skupine. Tko 

jest bi kr še, še.« 
 
Soustvarjalka 3: »Ja, ni tiste neprijetne tišine nikoli, tud če smo tiho druga ob drugi 
smo okej. Tko zbližane.« 
 
Soustvarjalka 4: »Smo tko res use zlo fajn. Res smo se zbližale, pa tko že kar 

spoznale. Zlo mi je fajn.« 
 
Vse Soustvarjalke so se srečanj veselile, saj so v skupini govorile o temah, ki so jih zanimale, 

tistih, ki so bile zanje konfliktne in skupaj razmišljale o možnih rešitvah. Povezanost v 
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skupini je dobro vplivala na angažiranost udeleženk, na njihovo kreativnost in na sam 
ustvarjalni proces. 
 

Soustvarjalka 1: »Men je vzdušje res super, vse te aktivnosti mene zlo pripeljejo do 
takšnega razpoloženja, da se res sprostim, odklopim use in sem sam kreativna. Ko tko 
razmišljamo o prizorih, forum, slike, use to. Pa zlo fajn je blo, k smo se pogovarjale o 
različnih temah ane.« 
 
Soustvarjalka 2: »Men je blo vzdušje tud super, tko te socialne igre so res super za 
dobro vzdušje in pol te vse vaje, vau res. Tko ne vem, toplo, prijetno je blo, res smo se 
dobr ujele, pa velik skupnih pogledov na teme smo imele ane, tko da res, fino je blo, 
sproščeno, ustvarjalno.« 
 
Soustvarjalka 3: »Men je tud blo ful ušeč, tko nikoli mi ni bil dolgčas, tko, da bi 

gledla kolk je ura, res tko prijetno, zabavno, umes mal bl resno, ampak res tko 
ustvarjalno in sproščeno. /…/ sem se veselila zmeri.« 
 
Soustvarjalka 4: »Res je bilo prijetno, tko sem vesela, da smo se našle podobno 

misleče. Jest sem rada prihajala, učasih sicer mal manj razpoložena, sam tko, je blo 
fajn vzdušje, me je pol tko kr dvignilo.«  

 
V skupini so udeleženke zaznavale tudi podporno vlogo. Le to so čutile v deljenju osebnih 

izkušenj, odpiranju svojih dilem in nato skupinskih pogovorih, predlaganih rešitvah.  
 
Soustvarjalka 1: »Tko čutiš, da se lahk odpreš, delis zgodbe ane, pa ste use tko… 

prisluhnete, pomagate.« 
 
Soustvarjalka 2: »Pa tko, jest sem zdej sama u takem obdobju, da mi je fino tko delit 
z vami, pa usaka mi tko kakšen nov vidik odpre, pove svojo izkušnjo, tko no. Res smo 
taka majhna družinica.« 
 
Soustvarjalka 3: »To, da se lahko tko odpreš u skupini, se zaupaš.« 
 
Soustvarjalka 4: »Men se zdi, da smo ena za drugo tuki.« 

 
Dogovori, ki smo jih sklenile pred začetkom delavnic so udeleženkam dajali varen občutek. 

Ob pravilu, da je vsak njihov odziv, vsako mnenje, izkušnja pravilna, so v proces vstopale 

samozavestnejše, skupini so se zato lažje odprle in lažje delile predloge tekom procesa. 
 
Soustvarjalka 1: »To, da je use prav in da sem lahko v skupini čist iskrena, mi je 

dajalo tak topel občutek, da sem lahko res to, to kar sem. Da me nihče ne ocenjuje.« 
 
Soustvarjalka 2: »Men je to pravilo zlo pomaga, tko sploh ker se mi zdi, da se zadnje 
čase, ko nekdo kaj upraša na faksu, kar mal potuhnem in ne povem tistega kar mislim 
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ane, tko pa sem se dost bl sprostila, pa si tko upala povedat, mogoč tud ker smo 

majhna skupina ane.« 
 
Soustvarjalka 3: »Ja tud men je bil to izziv, tko povedat kar mislim, sam sem se 
počutila tud tko ane, ja, res ni narobe če to rečem, tko pač mislim u tem trenutku.« 
 
Soustvarjalka 4: »Dost lažje se je pogovarjat če veš, da te nihče ne obsoja zdej zarad 

tega kar poveš, da ni pravilnih in napačnih odgovorov.«  
 
Soustvarjalka 2 je kot pomemben dogovor izpostavila tudi pravilo, da med izvajanjem vaj in 
tehnik pazimo druga na drugo. 

 
Soustvarjalka 2: »Tko ta dogovor mi je zlo pomagal med vajami, ko prestopiš svoje 

meje ane, pa moraš zaupat ljudem.« 
 
Soustvarjalka 3 in Soustvarjalka 4 sta na četrti delavnici izpostavili, da je eden izmed motečih 

dejavnikov v skupini, izostajanje članic. Na prvih nekaj srečanjih se je namreč zgodilo, da 

skupina ni delovala kot celota, zaradi česar je bil proces raziskovanja otežen, same tehnike pa 
sem morala prilagoditi takratnemu številu udeleženk. 

 
Soustvarjalka 3: » Jest sem tko zlo vesela, da si vseeno ti vztrajala, pa da smo imele 
srečanje, pa tud neki nardile, zlo se čuti to, da se trudiš. /…/tko res je zlo moteče, k 
nismo use, se mi zdi da je tud teb velik težje načrtovat, pa tud nismo tko cela skupina. 
To me mal moti.« 
 
Soustvarjalka 4: »Tud jest bi si želela, da prihajamo use, če smo se že za to odločile. 

Sej je razumljivo, da katera kdaj ne more, sam če smo se odločile ane. Bi bilo res fer, 
da hodimo, čim bolj redno. Tko se mi zdi, da se pol izgubi ta dinamika. Pol jo pa 
naslednjič, ko smo use, spet postavljamo.« 

 
Po pogovoru s skupino, glede udeležbe na delavnicah, so se vse udeleženke strinjale, da po 

potrebi skupaj prestavimo datume srečanj, v kolikor bi se delavnice lahko udeležili zgolj dve 

udeleženki. Po sklenjenem dogovoru smo srečanja načrtovale enkrat tedensko, kar nam je 
dobro uspevalo. Pred forumsko predstavo smo se s skupino dobile tudi večkrat na teden.  
 
Skupina je udeleženkam predstavljala prostor učenja. Vključenost v skupino je zanje 
pomenila tudi skupinsko učenje. Svojo vključenost v skupino so udeleženke povezovale z 

novimi spoznanji, znanji, ki so jih pridobivale tako iz tehnik samih, kot tudi sodelovanja med 
seboj.  

 
Soustvarjalka 2: »Men je na primer že k sem vidla tisto vabilo, tko bla sem čist 

vesela, da bi šla probat, tko se naučit nove tehnike. Tko mi je kul, ker me to zanima in 
to ukvarjanje z družbenimi problem, na takšne načine mi je res super, k zlo velik 
odnesem od tega. In tko sodelovanje u skupini, k u bistvu skupaj raziskuješ te teme. To 
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ti odpre nove zorne kote ane, ne vem se zaveš mal, o ja pa res, na to pa niti nisem 
pomislila. Tko me je res potegnilo, da bi se kasneje priključla kakšni taki skupini 
gledališča zatiranih. Al pa, da bi to imele še naprej.« 
 
Soustvarjalka 3: »Ja, dobivam neke nove izkušnje tko, tud sebe sem mal preizkusla 

tko u skupini, kolk se lahko odprem, sem se tud velik naučila od drugih ane, vsaka 

izkušnja, ki jo delimo je tko… se najdeš u njej ane, se neki naučiš iz nje, ti tudi tko 

odpre nek nov pogled na življenjske situacije. Pa tud tko, nekih splošnih znanj, ko smo 
o prekarnem delu govorile, spoznaš tud tko teme.« 
 
Soustvarjalka 4: »Mene je to gledališče zlo potegnilo. Tko se mi zdi, da se skozi 
pogovore res vklopim, pa tko spodbudim razmišljanje s temi problemskimi temami in 

se tko učim. Dost stvari se vmes zavem, pa je tist aha efekt. Všeč mi je da se o teh 

temah pogovarjamo, sploh tud me k smo iste starosti ane, se učimo druga od druge. 
Pa tud teh tehnik sem se zdej nekaj naučila ane, sej še rabim vaje, sam je tko zlo 

uporabno za naprej.« 
 
Soustvarjalka 1 se je v procesu učila tudi o drugih.  

 
Soustvarjalka1: »Jest sem se tud naučila, da res učasih gledamo iste slike, sam jih 
tko drugače razumemo, to različnost med nami ane, k se sploh ne zavedaš, da smo si 

med seboj res različni in da moramo to sprejemat ane.«  
 
Vse udeleženke so se v skupini učile tudi o sebi. Sodelovanje v skupini, kreativno izražanje in 

okoliščine, v katerih so se znašle, so v njih prebujale meje, ki si jih kot posameznice 
postavljajo, hkrati pa so bile prisiljene te meje prestopiti in zapustiti svojo cono udobja. 

 
Soustvarjalka 1: »Jest, men je tko, ker lahk raziskujem, do kje si tud sama dovolim it 
ane, tko tud čez neke moje meje udobja. Pa kako u bistvu, tud neko tuje mnenje, 
predlog, kakorkol, vpliva name ane.« 
 
Soustvarjalka 2: »Ja, u bistvu raziskujem samo sebe, tko kako sem v odnosu z novimi 
ljudmi, kako težko al pa tud ne, se mi je pred drugimi izpostavit, tko se razkrit, povedat 
svoje ane, k vidm tko na faksu, kok se kr potuhnem, tuki pa grem čez to mejo. Pa tud 

tko, sem mislila, da mi bo težje se tko z telesom izpostavljat. /.../ supr se mi dzi, k se ta 
kritičnost mal odkriva, pa si kr prisiljen it čez ta svoj okvir.« 
 
Soustvarjalka 3: »Tko, ko so tolk osebne teme, mi je zlo zanimiv, kako sem si 
postavljala meje ane, kolk povedat, kolk pokazat, sam je ravno to, da sem se verjetno 
tolk sprostila, da so te meje šle, na trenutke sem tko sama sebe presenetla. K mi ni  blo 
tok težko govort.« 
 
Soustvarjalka 4: »/…/ začneš se učit o sebi tudi ane, verjetno če bi to dlje trajal, bi se 

čist spustila v neko analizo, do kod si upam, pa u bistvu, k je majhna skupina, si mal 
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primoran, da se izpostaviš, tud ti s kakšnim vprašanjem nagovoriš ane, sej to mi je 

super, ker grem mal iz svojga mehurčka. Pa tko, kje je ta meja, kolk osebnih stvari 
lahko povem neznanim ljudem, sam mi ni blo težko no, sem zaupala.« 

 
Skupina je udeleženkam poemnila tudi razširitev njihove socialne mreže. To mrežo so 
zaznavale kot eno pomembnejših. Odpiranje osebnih tem je odnosom znotraj skupine dalo 
prav posebno težo. 

 
Soustvarjalka 1: »Sploh ker je tko zlo osebno, so mi pomembne te naše vezi ane, velik 

smo zvedle ena o drugi, se odprle u bistvu ena drugi.« 
 
Soustvarjalka 2: »Men se zdi, da se že dolg poznamo, tko blizu smo si postale, sm 

vesela k vem, da bomo sigurn ostale tud tko v stikih.« 
 
Soustvarjalka 3: »Jest bom zlo vesela, če se še srečamo, tko se bomo videvale še na 

faksu, upam pa tud, da še u kakšni takšni skupini. Res smo se lepo ujele in tud men se 

zdi, da se res dolg že poznamo.« 
 
Soustvarjalka 4: »Tko spoznaš nove ljudi ane, s katermi rad preživljaš čas, pa še tko 

koristn ga preživiš ane, k ni sam dobr zate, ampak še za use ostale ane.«    
 
12 Vloga izvajalke v skupini 
 
Sousvarjalka 2 me je pred začetkom delavnic videla kot avtoriteto, pravi, da so k temu 

prispevale predvsem okoliščine. 
 
Soustvarjalka 2: »Bile smo na faksu, nisem te še poznala, sem pa vedela, da vodiš 

delavnice. Tko prostor in okoliščine so povzročle, da sem te začutila kt avtoriteto, 

nekajkrat sm te želela kar vikat (smeh). Tko posledično sm mislna, da boš prevzela 

vlogo nadrejene, sam si me navdušila, ker si postala “vodja” z aktivno udeležbo.« 
 
Med procesom so me udeleženke dojemale kot usmerjevalko in soustvarjalko procesa, ki se je 

na določenih točkah, zanje primernih, znala umakniti iz procesa in jim prepustiti raziskovanje 
samih sebe, interakcij, ki so jih spletle v skupini in tem, ki smo jih prepoznavale kot zanje 
problemske. Izpostavile so tudi enakovreden odnos med nami.  

 
Soustvarjalka 1: »/…/ tko zlo si del nas, men je to zlo ušeč. Da tko tud ustvarjaš z 

nami ane, tko vstopaš in izstopaš, raziskuješ in opazuješ.« 
 
Soustvarjalka 2: »Zame si kot usmerjevalka. Ful mi je fajn, da tudi ti sodeluješ, da 

imam ta očutek, da nismo same, da imam občutek, da si tko del nas, da smo vse skupej 
skupina in da nisi vodja. Zlo mi je ušeč, da nam daš prostor, tko se mi zdi, da začutiš 

kdaj se tko bl postavit na stran in nam prepustiš raziskovanje.«  
 



94 
 

Soustvarjalka 3: »Ja, tud men je to. Pustiš nam dihat u skupini. /…/ pa tko maš zlo 

jasno določen cilj, pa nas tko usmerjaš k temu cilju. /…/ tko pa tud to, da si deu 
skupine, tud kej o seb poveš, da se tud me lažje sprostimo, to mi je blo sploh na 
začetku ful pomemben. /…/ nisi zavzela tiste vloge, da bi sam govorila, to je tko pa tko, 

tko nisi sam dajala znanja, ampak se mi zdi, da si zlo tudi prejemala od nas.« 
 
Soustvarjalka 4: »Men je super, k te vidm tko u nekem prijateljskem odnosu z nami, si 
nam res enakovredna. Čeprov nas vodiš, usmerjaš ane, si nam tko dostopna in deu 
nas. Pa tko se mi zdi, da zlo dobr razporediš use, nam prepustiš da raziskujemo kje 

smo same s temi situacijami in kje smo vse skupi s tem, kaj je sploh problem. Tko no.« 
 
Videle so me kot zanesljivo in odgovorno članico skupine, ki je skrbela za strukturo delavnic, 

njihovo izvedbo in organiziranost znotraj njih. 
 
Soustvarjalka 2: »Tko zlo dobr si zmeri zastaviš delavnice, držiš neko strukturo, sam 

zmeri s čem presenetiš. Pa tko, zmeri poskrbiš, da ne pozabmo česa, že tvoji maili me 

dostkrat spravjo v dobro voljo pa tko, da si želim pridet po še.«  
 
Soustvarjalka 3: »Pomembn mi je tud to, da skrbiš, da vse zmeri poteka tko kot mora, 

da ne zatavamo, čeprov me mogoče kdaj zaidemo tko v debate, nas vrneš nazaj, tko 

držiš strukturo. Pa tko vse lepo pripraviš zmeri, to mi je res tko super no.« 
 
Soustvarjalka 4: »Men se včasih zdi, da ti živiš to gledališče, k si zmeri res tko dobr 

pripravljena, pa tko organiziraš, ker imamo vedno velik za opravt na naših srečanjih.« 
 
Vedele so, da se lahko obrnejo name, kadarkoli so potrebovale pomoč, podporo, vzpodbudo v 

skupini in izven nje. 
 
Soustvarjalka 1: »Men daješ tisti občutek, da se lahk zmeri nate obrnem, tko tud če 

kaj zase rabm.« 
 
Soustvarjalka 2: »/…/ tko, da se lahko obrnemo nate kadarkol, če nam kaj ni všeč al 

pa če rabmo kej zase. /…/ pa tko zaznavaš, če smo kdej v zadregi, pa nas spodbudiš, 

nas podpreš, motiviraš.« 
 
Soustvarjalka 3: »Tudi tko, si nas dostkrat vzpodbudila u skupini, nas motivirala, tko 
zaznala si to vidt, ko smo to potrebovale, sploh tko pri kakšnio tej tehniki, foroumu, pa 
tko pri teh kipih sploh.« 
 
Soustvarjalka 4: »Tko si tukej za nas, tud dobra poslušalka si.«  
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12.1 Kako sem doživljala svojo vlogo v skupini   
 
V začetku našega popotovanja skozi tehnike gledališča zatiranih, sem si kot glavno vprašanje 

postavljala sledeče: Kakšna je moja vloga v skupini? Kje je meja med menoj kot izvajalko 
delavnic in soudeleženko v skupini? Enoznačnega odgovora nisem našla.  
Začetna neodzivnost prijavljenih na delavnice in iskanje skupnega termina, ki bi ustrezal čim 

večjemu številu prijavljenih oseb, ja znotraj mene sprožalo dvome. Sem na takšen proces 

sploh pripravljena? 
 
Dnevniški zapis: 
 

»Danes se je odvilo prvo srečanje. Pred začetkom sem se počutila precej na trnih, 
prestrašeno, izgubljeno. Kljub temu, da sem se na delavnico dobro pripravila, me je 

preganjalo vprašanje; Tamara pa kako boš to uspela speljati? Si res pripravljena 

voditi skupino? Lagala bi, če bi napisala, da sem se optimistično vzpodbujala. Ravno 

nasprotno, počutila sem se negotovo predvsem zaradi začetnih komplikacij. Največ 

časa so nam vzeli prav dogovori, kdaj, kje, ob kateri uri se prvič srečati. Nekaj 

prijavljenih je tudi odpovedalo udeležbo. Skrbi me, da bi zanimanje za skupino povsem 

upadlo, tudi dekleta, ki so potrdila termin so precej neodzivna na poslane maile. /…/ 
Pred začetkom sem poskušala pozabiti na strah in sprehajajoča se vprašanja. Ko so 

dekleta prišla, sem se počutila veliko bolj samozavestno. “Tukaj so in radovedno 
čakajo, kaj bomo počele.«   

 
Zaradi ne povsem jasnih pričakovanj udeleženk, sem se v začetku procesa počutila nekoliko 

izgubljeno. Skupina, tema in namen mojega dela so me sicer motivirali, da sem se tekom 
vsake delavnice poskušala osredotočiti tudi na svojo vključenost. Opazila sem, da me 

predhodnje izkušnje, biti del skupine, ki deluje po metodah gledališča zatiranih, v veliki meri 

vlečejo v vlogo udeleženke. Menim, da so k temu pripomogle tudi okoliščine, saj je zaradi 
izostajanja udeleženk na prvih treh srečanjih, izvajanje vaj lažje potekalo s pomočjo moje 

vključenosti. Sodelovala sem v začetnih vajah, ki so bile namenjene spoznavanju, zbliževanju, 

sproščanju skupine, med izvajanjem tehnik pa sem ostajala v vlogi opazovalke in 
usmerjevalke delavnic.  
 
Dnevniški zapis: 
 

»Med spoznavnimi igrami se mi je po glavi porajalo vprašanje, do katere mere se 
vključiti v delovanje skupine, kaj si dekleta pravzaprav želijo? Sicer misli, da so 

dekleta uspela dobiti sliko, da na tem mestu nisem zgolj kot vodja skupine in delavnic, 
da nisem avtoriteta, želim si biti enakovreden del skupine.«    

 
Iz srečanja v srečanje je postajalo jasneje, da so me udeleženke sprejele kot del skupine. A to 
ni bila edina vloga, ki so mi jo pripisale. Tekom procesa so mi udeleženke pripisovale 
predvsem organizacijsko vlogo. Pomemben vidik mojega dela jim je predstavljalo obveščanje 

o naslednjih srečanjih, o datumih, prostoru, usklajevanje terminov, zagotovitev prostorov. 
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Pred začetkom procesa sem prevzela vlogo formalne vodje, ki sem jo tekom skupinskega 
delovanja razumela bolj kot vlogo koordinatorke. Koordinirala sem dogajanje, skrbela za 
določeno strukturo delavnic in skupini pomagala korakati k zastavljenim ciljem.  
Pri svojem vodenju sem se držala določenih pravil, ki sem si jih zastavila po drugem srečanju. 

Menim, da so predstavljala glavno vodilo mojega delovanja.  
 
V dnevnik sem po drugi delavnici zapisala: 
 

»Mislim, da mi bo opazovanje deklet najbolj pomagalo pri tem, kako in koliko se 
vključiti v skupino in koliko ostajati zunaj nje. Pozorna bom na pripravljenost deklet, 
na njihovo motiviranost za določene aktivnosti, na teme, ki jih bodo odpirale. 
Pomembno je, da sem na vsaki delavnici popolnoma prisotna, tako bom najlažje 

prepoznala potrebe skupine. Zavedati se moram, da odgovorost za vzdušje, dogajanje, 

delovanje skupine nosimo vse članice, ne zgolj jaz. Zagotovo pa lahko veliko 
doprinesem z izbiro dejavnosti, z motivacijo, usmeritvijo, podporo.« 

 
Svoj stil vodenja skupine bi opredelila kot demokratičnega, kar se je za samo skupino 

izkazalo kot dobra izbira, a mi je kot izvajalki delavnic predstavljalo precej težav, v trenutkih, 

ko se je porušilo ravnovesje med storilnostjo, osredotočenostjo in sproščenostjo skupine, pri 

čemer so nas ovirali še časovni okvirji. Popeljati udeleženke iz sproščenega, pogovornega 

vzdušja, nazaj na ustvarjalno, fokusirano polje, se mi je v določenih trenutkih zdela najtežja 

naloga, predvsem zato, ker so se mi zdeli tovrstni pogovori med dekleti precej povezovalni. A 
na tem mestu sem morala znotraj delavnic najti druge načine povezovanja.  
 
Dnevniški zapis: 
 

»Včasih bi se jim kar sama pridružila in govorila o vsakdanjih stvareh, tako domače 

so mi postale, celotna skupina in vzdušje znotraj nje. Za čaj in piškote . Kljub temu 
je moja naloga stremeti k določenim ciljem in skupini pomagati, da jih doseže. Naša 

skupina vendar še zmeraj potrebuje nekoga, ki drži določen okvir. /…/ ah ta stiska s 

časom me včasih povsem prežene. Mislim, da mi to povzroča tudi največ težav. 
Pozabim na uro. Danes sem preveč pozornosti namenila začetnim aktivnostim, 

opažam, da je izredno pomemben tudi začetni pogovor, usmerjen v počutje.« 
 
To so od mene pričakovale tudi udeleženke. Kljub temu, da sem pri svojem delovanju težila k 

soustvarjanju, sooblikovanju, sem opazila, da so udeleženke velikokrat čakale na mojo 

potrditev. V takšnih primerh sem odločanje vrnila nazaj v skupino, z vsemi pa sem podelila 

svoje mnenje.  
 
Dnevniški zapis: 
 

»Po koncu delavnice me je spremljal prav poseben občutek. Počutila sem se zelo 

ponosno. Predvsem zato, ker nam je v skupini uspelo ustvariti prostor, da govorimo, 
spregovorimo, nasprotujemo brez večjih zadržkov. Všeč mi je komunikacija med 
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dekleti in všeč mi je, kako skupinsko pokomentirajo tudi moje mnenje. Kljub temu, da 
včasih opazim, kako dekleta čakajo na mojo potrditev določenega predloga, ideje, so 

danes odločitev o prizoru sprejele same. Njihovo sodelovanje, ustvarjanje, zdelo se mi 

je, kot da je kreativnost zavzela celoten prostor. Ideja za idejo. Res jih je bilo čudovito 

opazovati, kako drlujejo druga z drugo, druga za drugo v tistem trenutku.«  
 
Začetni strahovi, ki sem jih imela in vprašanja, ki so me spremljala, so bila del nove vloge, ki 
sem jo prevzemala. Del sestavljanke, ki se je iz delavnice v delavnico sestavljala in, ki je 
dajala vse jasnejšo sliko o tem, kaj skupina potrebuje in kolikšen doprinos pri tem lahko 

prispevam sama. Biti vodja zame ne pomeni le načrtovanja delavnic, skrbeti za njihovo 
izvedbo, usmerjati udeleženk, pač pa jim prisluhniti, jih aktivno poslušati, se jim približati, 

iskati odgovore na vprašanja česa si želijo, kaj in koliko tega potrebujejo, jih motivirati, 
aktivirati, spodbujati kritičnost v njih in jim nenazadnje dati vedeti, da sem tukaj zanje, 
kadarkoli to potrebujejo. Uporaba kreativnih medijev v tako majhni skupini, je v določenih 

trenutkih zelo intenzivna, kar od vodje zahteva dobro pripravljenost in prisotnost, biti 
pozoren, pozorna tukaj in sedaj. 
 
Dnevniški zapis: 
 

» /…/ včasih je zelo težko. Danes sem ponovno opazila, kako lahko v trenutku izgubim 
fokus. Dogajanje v skupini je v določenih trenutkih tako intenzivno, da ne utegnem 

sprejeti vsega, če nisem pozorna na vsako izmed njih. Včasih se sprašujem kaj storiti z 

vsemi temi reakcijami, v kolikšni meri jih raziskati. /…/ Izvajati tovrstne delavnice je 
res nekaj, kar bi počela vsak dan, več ur na dan. Vem, da mi pozornost in srkanje 

vsega, kar odkrivajo in dajejo dekleta včasih dobesedno izpije energijo, a me hkrati 

tako napolni z novimi idejami, s tistim nekaj, ki me iz tedna v teden vleče s polno 

pozornostjo v novo raziskovanje.« 
 
Vodenje tovrstne skupine je v meni velikokrat sprožalo konflikte, ki sem jih poskušala 

reševati, nekaterim pa sem se spretno izognila in jih potisniti tja, kjer naj ne bi našli poti do 

površja in bi razblinili vsakršne dvome. A sem jih na koncu kljub vsemu sprejela.  
 
Dnevniški zapis: 
 

»Na trenutke si želim kar zakričati. V preplavi vsega, kar se dogaja znotraj skupine 

včasih ne vem, kaj storiti z vsem kar se odpira. Počutim se zasičeno z informacijami in 
na trenutke jezno, da se dekleta tako počutijo znotraj družbe. Vem, da ne morem 

spremeniti sveta, na trenutke z vsemi napori spreminjam svojega, kaj šele, da bi 

spreminjala njihove. Morda si tega niti ne želijo. Mislim, da njihove svetove preveč 

dojemam kot del sebe. Kako naj najdem mejo med seboj in njimi? Kje je meja med tem 
koliko sebe lahko ponudim in koliko tega so tudi same pripravljene sprejeti?Je to 
sploh pomembno? /…/ morda potrebujem samo nekaj časa, da si uredim stanje v svoji 

glavi, da se prepustim dogajanju, ga neham analizirati in se preprosto preneham 
utapljati v iskanju “rešitev” kaj je prav in kaj ne.«        
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Znotraj vloge, ki sem jo izbrala, sem kot pomembno latnost prepoznavala samozavedanje. 
Zavedanja svojega jaza, svojih vrednot, stališč, svojih pričakovanj, predsodkov, močnih in 

šibkih točk in jih skozi proces samorefleksije mogoče usmeriti v delovanje, ki je usmerjeno k 

zadanemu cilju. Samo tako sem lahko reševala dileme, ki so tako ali drugače prihajale na 

plano in me vodile na poti od ideje do cilja.  
Pred začetkom naše poti me je spremljala radovednost in vznemirjenje, pred povsem novim 

svetom, ki sem ga v drugi vlogi tako rada raziskovala. Vstop v neznano me je zasul z 
vprašanji. Takšnimi in drugačnimi. A sem na to sploh pripravljena? Si drznem raziskovati 
svetove drugih in jih razumeti, soditi na sebi lasten način? Naši svetovi so raznoliki, moja 

očala vidijo drugačno sliko kot tvoja, zaznavajo interpretirajo in dopuščajo mnogotere 
možnosti razumeti, da moje, tvoje, nejno ali njegovo doživljanje, doživetje ostaja tisto pravo, 

ker je njej ali njemu lastno. A če lahko na tej poti izrazim podporo in spodbudo pri 

raziskovanju samega sebe in sveta okrog nas vseh, potem upam in tudi verjamem, da je na 
določenih točkah to tudi dovolj.     
 
13 Uporaba in učinki kreativnih medijev 
 
V povezavi z raziskovalnim vprašanjem, ki sem si ga zastavila, sem udeleženke povprašala o 

uporabnosti izbranih metod, v vsakdanjem življenju znotraj družbe tveganja. Zanimalo me je, 

k čemu konkretno uporaba tovrstnega kreativnega medija pripomore, kaj so tekom delavnic 
odnesle zase, za svoje delovanje v družbi in razumevanji v povezavi z obravnavanimi temami.  
Vse udeleženke so izbrane tehnike označile kot orodje za doseganje določenih družbenih 

sprememb, tako na ravni posameznika/posameznice, kot širše. Izpostavile so predvsem forum 
gledališče, s pomočjo katerega je moč spregovoriti o tovrstnih problematikah, opozoriti nanje 

in se usmeriti v iskanje rešitev, na kolektivni ravni. 
 
Soustvarjalka 1: »Zlo je uporabno tud tko za usak dan. Se mi zdi, da lahko sploh s 
tem pristopom, kt je forum, res dosežeš določene stvari tud tko širše. Sploh k ljudje 

niso več sam gledalci ane. Tko manjši deu družbe postaviš na realna tla in jim uklopiš 

to ane, da začnejo razmišljat kko bi te težave skupaj rešil ane.« 
 
Soustvarjalka 2: »Je tko ane, da lahk spremeniš usaj svojo situacijo. Če si tko že sam 

aktiven, pol se premakne določeno mišljenje in če se to zgodi pri usaj dveh ane, k 

delata tko, pol lahk doseže tud več ljudi ane.« 
 
Soustvarjalka 3: »/…/ lahk spremeniš svoj položaj ane, pa tud tko kkšnih skupin, k so 

na robu, men je to zlo, kko bi to z brezdomci delala, tko se mi zdi, da pripelje do nekih 
sprememb, že sam s predstavo ane, use je pač tud na tem, kaj pa kako prikažeš ane.« 
 
Soustvarjalka 4: »Tko te prebudi, da nisi sam neaktiven, tko, da se uklopiš, nekaj 

spremeniš, poveš ane.«  
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Soustvarjalka 2 je izpostavila uporabnost časopisnega gledališča. Skozi tovrsten način dela je 

zase pridobila predvsem kritičen pogled, na aktualne teme, ki vplivajo na lastno dojemanje 
družbe. 

 
Soustvarjalka 2: »Men je bla pa ta poezija zlo ušeč. Tko u bistvu nisem čist vedla kaj 

bo iz tega nastalo, sam pol pa že, k smo začele use to sestavljat, pa tko prebirat te 

stavke, se dopolnjevat. Takrat sm pa dobila tist, kaj, zakaj tolk skritih pomenov. Tko 
tud na situacijo bl kritičn pogledaš ane. 

 
Forum gledališče sta Soustvarjalka 2 in Soustvarjalka 3 v povezavi s temami, ki smo jih 
odpirale znotraj procesa, označile kot metodo, ki omogoča, da v varnem okolju preizkušaš 

določene situacije, so vaja za realnost, ki te opolnomoči in obogati z izkušnjami, ki so v 

družbi tveganja na določenih točkah, preživetvenega pomena. 
 
Soustvarjalka 2: »Sploh forum ti da tiste izkušnje, k jih rabš tud tko skozi življenje 

ane. Lahko vadiš določene situacije in pol, k se dejansko znajdeš u temu, ti je lahk dost 

lažje. Raziskuješ tko različne možnosti. Tko men se zdi, da te te izkušnje tud pripravjo 

na določene situacije, k se lahk dost bl močnga počutš pol. /…/ si tko širiš obzorja, 
prihajaš do novih spoznanj, spoznavaš sebe in predvsem dobivaš priložnost preizkusit 

stvari, ki si jih v resničnih situacijah neb upal, ker se bojiš posledic, tko ti pa 

gledališče zatiranih nudi priložnost preučit možne odzive tko okolce, kt sebe.« 
 
Soustvarjalka 3: »Je tko, da lahk zavadiš določene odločitve ane, pa tko dobiš ideje 

za nove odzive ane. Tko te intervence ti lahk zlo velik dajo.«  
 
Vse udeleženke so s svojo udeležbo v tovrstni skupini pridobile nova znanja, vezana na samo 
uporabo gledališča zatiranih kot metodo dela, ki jo nameravajo implicirati pri svojem 
bodočem delu z različnimi družbenimi skupinami. Nova znanja povezujejo tudi s samo temo, 
družbo tveganja in zavedanjem svojega položaja znotraj nje.  

 
Soustvarjalka 1: »Jest bom sigurno to uporabljala kdaj pri svojmu delu, tko te 
socialne igre že dost uporabljam in so mi te vaje super kej smo jih delale me. Pa tud 

tko no, se mi zdi, da sem dobila določena nova znanja tud tko, družba tveganja, pa to 

u bistvu, da vidš, kje si ti u vsem tem. Tko rečmo, prekarno delo je bla ena taka tema, k 
sm res velik zvedla ane. In to skozi tak kreativen način.« 
 
Soustvarjalka 2: »Ja tko, ti da velik opcij da raziskuješ družbene situacije u katerih 

si, tko pač družbo tveganja smo zlo na širok obravnavale in u bistvu tko iz prve roke, 
iz naših zgodb ane. Tko sem dobila neka nova znanja o usem tem, pa tud tko določene 

načine, kko se spoprijet z dogajanjem u družbi. /…/ am ja res se mi zdi, da je to zlo 

uporabno, sploh tko z mladimi, sploh te igre in tko kreativni načini da se izraziš. To mi 

je res super.« 
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Soustvarjalka 3: »Tko jest bom dost bl pozorna na svoj položaj u družbi. Tko se mi 

zdi, da najprej se mi je zdel, pa sej ne morm dost sprement, sam če pa tko širim 

zavedanje, na takšne načine, pa se verjeten da velik več. /…/ lahk spremeniš svoj 

položaj ane, pa tud tko kkšnih skupin, k so na robu, men je to zlo, kko bi to z 

brezdomci delala, tko se mi zdi, da pripelje do nekih sprememb, že sam s predstavo 

ane, use je pač tud na tem, kaj pa kako prikažeš ane.«  
 
Soustvarjalka 4: »Men se zdi velik novga, mi je mal žal, da nismo mogle useh tehnik, 

sam pač ob kkšni drugi priložnosti. Mi je pa tko zlo zanimivo no, kr velik razmišljam 

kje use bi to uporabla.« 
 
Tehnike so zanje prav tako oseben doprinos. Odpirajo možnost preizkušanja svojih lastnih 

meja in premikanja le teh, kar po njihovem mnenju pripomore k večjemu sprejemanju samih 

sebe, kot tudi sveta okrog njih. 
 
Soustvarjalka 1: »Am pa še sama sebe mal preizkušam tko. Tko se tud spoznavaš k 

smo u skupini, pa tud te vaje so nekatere mal nenavadne, pa moraš čez tisto zadrego 

ane.« 
 
Soustvarjalka 2: »Men se pa zdi, da sem tko dost bl odprta za določene stvari zdej no, 
mislm tko, k useen nas je tuki pet oseb, čist različnih, čist usaka se drugače odziva na 
use vaje in to. Ušeč mi je postala ta različnost. Pa tko, da svoje meje mal prestopim, 
sploh tko govorit am, zadnje čase se kr mal skrijem.«  
 
Soustvarjalka 3: »Men je to, da se preizkusiš, svoje meje, da jih tko tud začneš 

premikat. Se u bistvu začneš spoznavat, tud bl sprejemat. Tko niti ne sam sebe, tud, 

vidš, razumeš ane kok smo ljudje različni, kok različno vidmo stvari, men je to tko 

najbolj. Pol tud bl sprejemaš.« 
 
Soustvarjalka 4: »Ja res je, da počneš takšne stvari, k jih sicer ne, in se tud tko 
naučiš o seb in drugih ane.« 

 
Vse Soustvarjalke so mnenja, da je izbran način delovanja pozitivno vplival na krepitev 

komunikacijskih veščin, izraznosti, kreativnosti, samozavedanja, kritičnosti. Soustvarjalke 

niso spoznavale zgolj samih sebe, pač pa tudi preostale udeleženke, celotno skupinsko 
dinamiko, vloge, ki so jih prevzemale znotraj skupine in nenazadnje krepile svoj kritičen 

odnos do družbe in dogajanja znotraj nje. Soustvarjalka 2 je izpostavila tudi prevpraševanje o 

določenih razmerjih moči, kar spreminja njen odnos do določenih razmer in situacij v katerih 

se znajde kot posameznica in širše, kot del določene družbene skupine.   
 
Soustvarjalka 1: »Men je tko te tehnike so mi zlo fajn, da se učim izražanja, mislm 

tud tko, da mi ni problem izrazit svojga mnenja. Pa tud tko, da sem bl kritično začela 

gledat na družbo ane pa kej se dogaja ane, da razmišljaš o stvareh. Tud tko, v skupini 
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sem se velik naučila o seb, kje so moje meje ane, kje samo sebe ustavim, in tko zdej it 

čez te meje.« 
 
Soustvarjalka 2: »Tko, vadiš ane, men je blo super to, k sem dejansko se lahk učila 

tukej kko se izpostavit, ne vem točn kko nej to povem, sam tko, da si upaš povedat 
svoje mnenje ane, da sem u redu s svojim mnenjem ane, da ga upam povedat, da se ne 
potuhnem. /…/ itak pa sm se čist kreativno počutila ane, tko res prou posebn občutek. 

Učasih mi je blo prov tist, a sem to res jest. Pa itak cela skupina mi je bla super, res 

tko fajn punce, od usake sm se neki naučila, pa res tko prijetno vzdušje je blo skoz ane. 
/.../ zlo zanimiv mi je tud to, da se zdej dost bl sprašujem o situacijah ane, tko kdo je 

tisti zdej, k ima več moči u družbi ane, pa tko na delu, mislm, začneš res drugače 

gledat na use.« 
 
Soustvarjalka 3: »Tko se na določeni točki zaveš svojega telesa, kaj use u bistvu 
izraziš z njim ane, pa tud itak to, da smo se izpostavljale, k smo ble sam 4 ane, si pač 

zmeri prišel na vrsto. To mi je blo u bistvu res ušeč. Pa zlo smo tko iz različnih kotov 

pogledle na nas in na družbo, tko vidiš več plati ane. Zaveš se problemov, ki so u 
družbi pa tko tud pol razmišljaš kok se temu upret. /…/ tko jest sem pričakovala večjo 

skupino ane, sam mi je blo u bistvu zlo šeč tko kt je blo, zato k smo lahko spoznale, tko 

zanimivo je bilo use opazovat ane, pa tud vsaka se je vsaki lahko posvetila.« 
 
Soustvarjalka 4: »Am, tko k pomislim, mene je zlo potegnilo ustvarjanje, res ta 
kreativnost, k lahk za eno težavo najdeš tolk rešitev, skoz to ravno. Pa tko sama 

skupina, use se je tko lepo poklopl. /…/ Tko sm tud začela dost bl razmišljat o 
določenih situacijah ane, se zavedat svoje in tko. Pa tko no, tud na medije, kolk 

objektivni sploh so ane, tko dala si nam nek nov pogled na družbo, mislm, si nas 
pripeljala do tega ane.« 

 
Soustvarjalka 3 je mnenja, da se je znotraj uporabe gledališča zatiranih učila tudi strpnosti do 

ljudi. 
Soustvarjalka 3: »Tud tko je ane, da te tko potegne to gledališče zatiranih ane, k se 
učiš tud o drugih, men se zdi, da sploh strpnosti ane, do drugih, razumš, da ljudje pač 

vidmo usak svoje ane, amm tko imamo lastna mnenja ane. Tko dost bl jih sprejmeš 

ane.« 
 
 
 
 
 



102 
 

14 Odgovori na raziskovalna vprašanja 
 
Skupina Gledališče zatiranih, kot so jo enostavno poimenovale Soustvarjalke, je predstavljala 
prostor raziskovanja. Kot je menil tudi Boal, nam gledališče zatiranih ponuja raziskovanje 
treh dimenzij. V sklopu skupinskega delovanja in nenazadnje tega dela, sem se skupaj z 
udeleženkami lotila predvsem dveh ravni. Pri tretji si zastavljam vprašanje, ki se mi zdi na tej 
točki uporabe in raziskovanja izbranega medija, ključnega pomena in ga omenjam v sklepnem 
delu magistrske naloge.  
 
Prva dimenzija je osebna in se nanaša na moje prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje, 

kakšna je vloga socialne pedagoginje/pedagoga v skupini, pri delu z maldimi.  
 
Znotraj te dimenzije sem raziskovala svoj oseben doprinos skupini in proučevala svojo vlogo 

znotraj izvajanja delavnic. Menim, da bi svojo vlogo na določeni točki lahko enačila z 

jokerjovo. Skozi sam proces sem osvajala različne veščine in se hkrati razvijala kot osebnost. 

Delovala sem znotraj skupine, hkrati pa se z vprašanji vezanimi nanjo, ukvarjala tudi izven 
nje. Svoje delovanje sem reflektirala, analizirala preteklost v kontekstu sedanjosti, hkrati pa 
ob tem oblikovala, načrtovala tudi prihodnost. Pozicija, ki sem jo zavzela v skupini, se mi zdi 
vse prej kot lahka. Kot soustvarjalka, sem v skupini skrbela za zagotavljanje svobodnega 
prostora, namenjenega izražanju in za aktiven dialog med vsemi udeleženkami, kot tudi gled-
igralci in gled-igralkami v času performansa. Ta naloga se mi je zdela tudi ena ključnih, saj je 

za seboj prinesla veliko pozitivnih učinkov na delovanje skupine. Pri delu z mladimi sem se v 
vlogi socialne pedagoginje trudila delovati čim bolj demokratično, skupaj s skupino, a hkrati 

ostajati izven nje in skrbeti za načrtovan potek delavnic, za samo strukturo. S sprotnim 
refletiranjem, skupnim evalviranjem in fleksibilnim delovanje, ki je bilo v določenih trenutkih 

ključnega pomena za ohranjanje srečanj, sem vzpodbujala in motivirala tudi udeleženke. Kot 
temeljn socialno pedagoški koncept pri delu v tovrstni skupini prepoznavam koncept 
življenjske usmerjenosti. Kajti vsaka posameznica znotraj skupine ima izdelano svojo 
konstrukcijo realnosti, njihove zgodbe, svetovi, so različni. In vsako njihovo doživljanje, vsak 
njihov svet je legitimen. Je lasten njim, v danem trenutku tudi njim najpomembnejši in zato 

ključnega pomena za delovanje skupine. S skupino sem delovala v enakovrednem položaju, z 

udeleženkami smo delile in ustvarjale skupno dinamiko, znotraj katere sem skrbela za to, da 
je vsaka izmed njih prispevala svoj delež, delila svoje ideje, tisto nekaj svojega. Menim, da 
sem s svojo soudeležbo podprla odpravo bančniškega sistema, ki ga odpravlja tudi delovanje 

znotraj gledališča zatiranih. Tovrstni pristop je ključen za vzpostavitev odnosa, skozi katerega 
so se udeleženke izpostavile, odpirale vrata v njihove intimne svetove in razkrivale njihove 
potrebe. Zavedam se, da sem s svojo vključenostjo v skupino vplivala na proces, dinamiko 

skupine, razvoj dogodkov in prav gotovo tudi na vsako izmed udeleženk. A vzajemno so tudi 
one vplivale name. Toda takšno je ustvarjanje znotraj gledališča zatiranih, vzajemno. Naši 

svetovi so se prepletali in vplivali drug na drugega. 
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Slika 1: Vloga socialne pedagoginje/pedagoga v skupini, pri delu z mladimi. 
 
Druga dimenzija se nanaša na udeleženke delavnic. V tej dimenziji združujem preostala tri 

raziskovalna vprašanja. Pred vstopom v proces sem se spraševala o širini svojega 

raziskovalnega problema, saj je sama družba tveganja, zelo širok pojem, znotraj katerega se 
pojavljajo tisočere ovire, ki se tako ali drugače kažejo v življenjskem polju mladih. 

Prevladujoča negotovost vdira v njihova čustva, megli upe in načrte za prihodnost, načenja 

njihove emocije in jim tako v določenih situacijah jemlje temeljno moč. Tako se zgodi, da 

mladi svojih življenj več ne projecirajo v prihodnost, pač pa se vse bolj osredotočajo na 

sedanjost. Individualizacija življenja v povezavi s stiskami, ki se ob tem pojavljajo so odsev 
družbenega dogajanja, družbene krize, ki odseva svoje posledice na posameznika/ 
posameznico. 
Udeleženke so razkrile veliko osebnih stisk, ki so posledica družbene neenakosti, 

marginalizacije, diskriminacije, izključenosti. V določenih trenutkih so o njih govorile s 
težavo, občutiti je bilo, da se jim določena zatiranja zdijo manj pomembna kot druga, sprejele 
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so jih kot del svojega življenja, kot da tam preprosto so in da nanje nimajo vpliva. Šele po 

globljem raziskovanju le teh so prišle do spoznanj, kako pomembna so pravzaprav za njihovo 
delovanje in v kolikšni meri jih definirajo kot individuume. Definirale so številna družbena 

zatiranja, za katera, v tem razmeroma kratkem soustvarjalnem obdobju, žal nismo našle 

prostora. Zato se mi zdi nadaljevanje raziskovanja še toliko bolj pomembno. S skupnimi 

močmi smo izbrale tista, ki so se jim v preteklem in trenutnem življenjskem obdobju zdela 

najpomembnejša, tista, ki so jih tekom naših srečanj zaznavale kot osebno zatiranost, ki 

vpliva na njihov življenjski potek. Vprašanje identitete, njene spremenljivosti in nestabilnosti, 

vpliv družbenih pričakovanj, družbenih vrednostnih orientacij, ki jih narekujejo mediji in 

drugi pomembni, prekarne zaposlitve, ki jih sprejemajo ali pa jih prežema strah, da bodo 

vanje primorane, vse to so teme, ki so našle mesto v zaključni forumski predstavi in so postale 

del razprave, ter tako dobile tudi javno noto. Negotovost počasi kali v njihovih identitetah, 

zaradi česar se počutijo nemočne, izgorele, izgubljene, razdvojene, manjvredne, izgubljajo 
nadzor nad svojim življenjem. Vse to jih ovira pri aktivnejši participaciji v družbo.  
 

 
 
Slika 2: Odraz negotovosti v življenju mladih posameznic. 
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Udeleženke so se s pomočjo skupine počutile varno in takšen je bil tudi ustvarjalni prostor, 
kjer so razmišljale o svojih vprašanjih, dilemah, naslednjih korakih. Skupini so pripisale 

predvsem podporno vlogo. To so čutile s strani vsake udeleženke. Tako so lažje raziskovale 

same sebe in svet okrog njih. Učile so se o sebi, drugih in o družbi. Kako dojemam svoj svet? 
Kako se počutim v novih situacijah, kako v njih reagiram? Kje so moje meje in kje so meje 
drugih? Kako se lahko izrazim in kaj mi pri tem lahko pomaga? Kaj zame pomeni biti 
zatirana? Kdo me zatira? Kako se lahko uprem zatiranosti? Kako se aktivno boriti in izboljšati 

svoj položaj? Tovrstnih vprašanj je bilo veliko in znotraj skupine so udeleženke našle 
motivacijo, da so odgovore na ta vprašanja iskala, s skupnim delovanje posredno ali 

neposredno, so odgovore nekje zunaj ali znotraj sebe tudi dobile. Vezi, ki so jih spletle jim 
bodo lahko nudile podporo, motivacijo ali zgolj pogovor, tudi izven skupinskega delovanja, v 
kolikor si bodo to želele in v tej smeri delovale.          
 

        
 
Slika 3: Doživljanje ustvarjalne skupine tekom procesa in dogajanja znotraj nje. 
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Zadnje raziskovalno vprašanje se nanaša na doživljanje uporabe kreativnega medija gledališča 

zatiranih. Tovrsten kreativen medij je udeleženkam omogočal raziskovanje, preizkušanje, 

samoreflektiranje, prevpraševanje itd. Vse to je oseben doprinos, ki ga je vsaka udeleženka 
prejela zase, v tolikšni meri, kot si je želela, kot je bila pripravljena. Vsaka izmed njih je 

poglobila svoje znanje o metodi gledališča zatiranih, o njeni vsestranski uporabi, hkrati pa so 
raziskovale pojem družbe tveganja, položaj mladih znotraj nje, se spraševale o razmerjih moči 

in neenakosti in poskusile delovati. Po memnju udeleženk je izbrani kreativni medij tekom 
delavnic pripomogel h krepitvi različnih veščin. Krepile so svoje socialne veščine, verbalno in 

neverbalno komunikacijo, samoizražanje, kritičnost, kritično mišljenje, krepile so kreativnost, 

ustvarjalnost in se v določenih delih sebe počutile opolnomočene, za spoprijemanje z 

zatiranjem. Izbran kreativen medij prepoznavajo tudi kot medij, ki vzpodbuja k aktiviranju 
pasameznic in posameznikov, k njihovi aktivistični drži. Znotraj skupine, ki jim je nudila 
varen prostor, so lahko preizkušale same sebe, svoje meje in se tako spoznavale in krepile 
brez občutka negotovosti in nesprejemanja. Krepilo se je njihovo zaupanje v druge 
udeleženke, vase, v svoje in njihove sposobnosti.   

 
 
Slika 4: Doživljanje kreativnega medija gledališča zatiranih. 
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15 Sklep 
 
V današnji razvejani družbi, kjer se ljudje še zmeraj podrejamo kapitalistični ideologiji, so 

razmerja moči eden ključnih faktorjev definiranja položaja posameznice ali posameznika. 

Zasidrana so globoko v center civilizacije. Trdno se ohranjajo in reproducirajo ne podlagi 
različnih kazalcev, ki utrjujejo razlike med nami. Tudi gledališče zatiranih temelji na tovrstnih 

razmerjih. Med osebo, ki je zatirana in zatiralcem/zatiralko, ki svojo moč izrablja nad nekom, 
ki te moči nima. Tovrstno zatiranje ne poteka nujno le širše v družbi, v sistemu, dogaja se 

lahko na ravni dveh oseb, pri čemer je ena nosilka moči. Tovrstne situacije so del vsakdana in 

kreativni mediji, kot je gledališče zatiranih, nam ponujajo možnost, da te neenakosti 

prepoznamo, jih raziščemo in se po kreativni poti aktiviramo v njihovo razreševaje. 
Svet, v katerem živimo, je družbeno konstruiran. Narekujejo nam ga norme, sistemi, religije, 

filozofija, itd. Trg nam danes ponuja številne načine, pristope, orodja, kako se s temi 

konstrukcijami spopasti, kako jih integrirati v svoj način življenja, če ne že, kako  spremeniti 
sebe in tako skladneje delovati v družbi in skupaj z njo. Gledališče zatiranih je orodje, kako te 
družbene konstrukcije raziskati, kako obravnavati obstoječe neenakosti, ki temeljijo na 

osebnih zgodbah, hkrati pa, najti načne, kako se z njimi spoprijeti, kako se z določeno 

konfliktno situacijo soočiti, se je osvoboditi. Izbrane tehnike postavljajo ogledalo družbi, 

sistemu in kličejo po njihovih spremembah.  
Menim, da so tehnike gledališča zatiranih doprinos za vsako posameznico/posameznika, kot 
tudi za družbo širše. Gledališče zatiranih predstavlja prostor, kjer udeleženci in udeleženke 

govorijo o temah, o katerih sicer ne bi, ali pa za to sploh ne bi imeli možnosti. Dati glas 

skupinam, ki so v množici močnejših preslišane, kliče po kolektivnem opolnomočenju in 

aktivizmu.  Izbrane tehnike prinašajo uvide, pomisleke, vprašanja ali zgolj potrditve nečesar, 

o čemer nismo bili prepričani. 
Udeleženke so svoja zatiranja v obliki forumske predstave predstavile in ponudile v 
razreševanje tudi gled-igralcem/igralkam, občinstvu. Na predstavo so povabile svoje 

znance/znanke, prijatelje/prijateljice, sorodnike/sorodnice. Ti so imeli možnost intervenirati v 

določene situacije, nadomestiti zatirano udeleženko in izboljšati njen položaj. Na tem mestu 

se mi odpira vprašanje, kakšen učinek pravzaprav ima forumska predstava, ob tovrstni 

publiki, oziroma širše nasploh, v kolikor ni prikazana odločevalcem in odločevalkam. 
Verjamem, da daje uvide, odpira vprašanja o obravnavanih temah in uporabljenih metodah, 
spodbuja kritičnost in zbuja zavedanje v ljudeh, a je to zagotovo eno izmed polij, ki bi ga bilo 

dobro, če ne nujno, raziskati.    
 
Metodo gledališča zatiranih prepoznavam kot eno pomembnejših na področju socialno 

pedagoškega dela. Njena uporabnost nima meja. Odprira prostor, kjer so slišani vsi, zarisuje 
poti raziskovanja, spoznavanja in delovanja. Izvedene delavnice skupine Gledališče zatiranih, 

so v udeleženkah odpirale vprašanja moči, dialoga in monologa v družbi. Prevpraševale so se 
o njih samih, njihovem položaju, družbi in konstruktih znotraj nje, ki jim vzbujajo strahove, 

odpirajo vprašanja, sprožajo dvome in dajejo občutke nemoči. Pravila, ki so postavljena na 
kolektivni ravni, niso nujnost, so zgolj sredstvo organizacije, moči, ki se jih z aktivnim 

delovanjem, aktivno udeležbo da preseči. Morda počasi, a zagotovo!   
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17 Priloge 

 

 
Pozdravljeni! 
 
Sem Tamara, študentka petega letnika 

Socialne pedagogike in bom v okviru 
magistrske naloge izvajala skupinske 
delavnice na temo mladih, sprememb, ki jih 
spremljajo in stisk, ki jih te spremembe in 
odločitve v negotovi družbi prinašajo. 
 
Mladi smo postavljeni pred različne izzive, 
dileme, zahteve negotove družbe, ki nam 

lahko prinašajo različne posledice, kot so 

negativna in nizka samopodoba in 
samospoštovanje, spremenjena stališča do 

sveta, osebne krize, strahove, itd. 
 
Skupina bo zato temeljila na soustvarjanju, 
improvizaciji različnih situacij, izkušenj iz 
vsakdanjega življenja, ki jih bomo s pomočjo 

tehnik gledališča zatiranih in 

improvizacijskega gledališča, osvetlili in v 
prijetnem vzdušju združili uporabno z 

ustvarjalnim in tako poskusili slediti ciljem, ki 
si jih bomo zastavili.    

Mladi, družbene spremembe in spremljajoče stiske- 
UPORABA KREATIVNIH MEDIJEV V DRUŽBI 

TVEGANJA IN NEGOTOVOSTI 
 

 

 

Te tehnike predstavljajo orodje za analizo 
in ozaveščanje o aktualnih 

problematikah, ki tako ali drugače 

vplivajo na naša življenja, hkrati pa 

omogočajo tudi krepitev in razvijanje 
različnih kompetenc, kreativnosti, 

ponujajo različne nove rešitve in 
nenazadnje ustvarjajo nova poznanstva. 

 
K oblikovanju skupine vabim vse 

študentke in študente, ki bi vas 

soustvarjanje v takšni skupini 

zanimalo. Delavnice (okvirno 10) 
bodo potekale v popoldanskem času, 

v prostorih Pedagoške fakultete, ob 

terminu, ki ga bomo skupaj določili. 
 
 
Za dodatne informacije in prijave sem 
na voljo preko maila: 
tamara.zaner@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Pozdrav in pomah, 
Tamara Zaner 

 

 

mailto:tamara.zaner@gmail.com

