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Povzetek
V svojem delu se sprašujem o mestu lokalne skupnosti znotraj globalizirane,
postmoderne družbe. Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da lokalno in globalno drug
drugega izključujeta, v magistrski nalogi zagovarjam, da ni nujno tako in da lokalno živi
znotraj globalnega. V to družbeno dogajanje umeščam socialno pedagogiko. Socialna
pedagogika se začne z besedo socialna, kar ji daje posebno poslanstvo delovanja v
družbi. To pomeni, da v družbenih procesih socialna pedagogika ni le opazovalec,
ampak subjekt in se zaveda, da trenutno stanje ni ne sveto ne naravno. Možno je tudi
drugače. Pri tem je treba opustiti idejo, da je drugačno boljše ali slabše, je le drugačno.
»Možno je drugače« pomeni negotovost in izziv, pred nas postavlja vprašanje, kako
drugače. Socialnopedagoški – in moj – odgovor na to vprašanje je: »Ne vem, lahko pa
skupaj razmišljamo, kako priti do tega.« Razmišljanje, kako to drugačno ustvarjati, je
jedro moje magistrske naloge. Socialna pedagogika se v skladu s svojim imenom in
tradicijo spušča v družbeno – torej tudi lokalno skupnost – in se skupaj z ljudmi uči,
kako ga sooblikovati. V magistrski nalogi preko spraševanja o ključni temi, kaj socialna
pedagogika je, tudi s pomočjo nekaterih socialnopedagoških konceptov odpiram
vprašanje mesta in načina delovanja socialne pedagogike v lokalni skupnosti. Ob tem
me preseneča, da kljub pozivom k vključenosti različnih marginaliziranih skupin (npr.
mladostnikov v vzgojnih zavodih, oseb s duševnimi stiskami …) v lokalne skupnosti,
lokalna skupnost kot celota zaseda v strokovnih objavah le obrobno mesto. V
empiričnem delu s pomočjo analize procesa načrtovanja podpore izbrane lokalne
skupnosti osvetljujem vlogo socialne pedagogike na področju lokalne skupnosti.
Socialnopedagoške so teme, ki jih odpiram, in način njihove obravnave; slednji s
kljubovanjem postavljanju »receptov« in preprostih »resnic« ustvarja negotovost
različnih možnih poti.
Ključne besede: lokalna skupnost, socialna pedagogika, postmoderna, koncepti
stroke.
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Summary
The present master's thesis discusses the role of a local community within a globalized,
postmodern society. At first glance, it may seem that the local excludes the global and
vice versa. This thesis, however, starts from the premise that this is not necessarily the
case, and that the local exists within the global. In this social action, I also place social
pedagogy. As the very name itself suggests, the mission of social pedagogy is to
participate in the society. This means that in social processes, social pedagogy is not
only an observer but a subject that is aware of the fact that the current state is neither
“sacred” nor “natural”. Another way is possible. Furthermore, it is necessary to
renounce the idea of “another way” meaning something that is better or worse, and
rather understand it as something that is just different. “Another way is possible” means
uncertainty and a challenge; it provokes the question “What way?” The social
pedagogical – and mine – answer to this question is: “I do not know, but we can find it
through mutual brainstorming.” The reflection on how to create this “another way”, is
the core of the present master’s thesis. In line with its name and tradition, social
pedagogy deals with society, including local community, and learns how to co-create
it together with people. Through questioning about the key topic – What is social
pedagogy? –, and on the basis of some social pedagogical concepts, the thesis raises
the question of place and the way social pedagogy is affecting the local community. It
is surprising that despite appeals for inclusion of various marginalized groups (such as
youth in reform schools and people with mental health disorders) in local communities,
the local community as a whole only has a marginal position in academic writing.
Through analyzing the process of planning supportive activities for selected community
in the empirical part, I highlight the role of social pedagogy in the local community..
The topics addressed are social pedagogical in their nature, as is the way they are
discussed. By refusing to set general instructions and simple “truths”, this approach
creates the uncertainty of existence of various possible ways.

Key words: local community, social pedagogy, postmodernism, social pedagogical
concepts
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Moje ozadje
V magistrski nalogi zagovarjam vpetost socialnih pedagogov, njihovih zgodb,
prepričanj in zgodovine v situacije, s katerimi se srečujejo. Zato menim, da bi bilo
nekritično, če ne bi omenil svoje vpetosti v preiskovano temo.
Svojo pot sem začel v lokalni skupnosti v Železnikih. Na poti iz šole sem pozdravljal
vsakega mimoidočega, večkrat so me tudi ogovorili. Spraševali so me, čigav sem. Ob
mojem odgovoru so takoj vedeli, kam spadam. Na igrišče pred našo hišo so prihajali
otroci iz našega kraja, mi pa smo večkrat šli na njihovo igrišče. Imel sem občutek, da
je med ljudmi vladalo zaupanje. Vedno smo bili veseli, ko nam je kdo na poti iz šole
ustavil in ponudil prevoz. Druženje in pogovori med sosedi so bili del vsakodnevne
folklore. Spomnim se, kako smo ob prihodu novih sosedov šli k njim na večerjo, in
obiskov sosedov ob novem letu. V kraju je bilo opravljenih tudi veliko prostovoljnih ur,
zaradi česar so bile aktivnosti večini dostopne. Prostovoljci so poskrbeli za urejenost
sprehajalnih poti ter za delovanje športnih društev in smučišča. V takšni skupnosti sem
imel občutek, da se izve vse, tako dobre kot slabe novice. Velika povezanost je s seboj
prinesla tudi velik socialni pritisk. Slavni rek starega očeta je bil: »Ne delajte mi
sramote.«
Drugo okolje, ki je vplivalo na moje razmišljanje, pa je Ljubljana. Najprej sem živel v
študentskem domu, kasneje v stanovanju v Šiški, sedaj pa v Kosezah. Čeprav sem
večkrat slišal, da naj bi bila cela Slovenija velika vas, sam nisem dobil takšnega
občutka. Zame je bil občutek anonimnosti nekaj novega. O sosedih ne vem veliko,
občutek imam, da tudi oni o meni ne vedo veliko, čeprav nas ločijo le stene. Socialne
vezi, ki jih sklepam, niso toliko povezane s krajem bivanja. Ljudi okoli mene ne zanima
kdo sem in tudi mene naj ne bi zanimalo, kdo so oni. Zaenkrat največ povezovalne
dejavnosti najdem na igralih, kamor peljem svojega otroka.
Tako imam izkušnjo slovenskega podeželja in slovenskega mesta. Sam na izkušnjo
podeželja gledam z malo nostalgije, zavedam pa se, da bi lahko z nostalgijo gledal tudi
na izkušnjo mesta.
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Uvod
Ustvarjanje »nas« in s tem povezovanje skozi skupne mite je po mnenju Hararija
(2017) med glavnimi skoki, ki definirajo homo sapiensa. Pomembnost povezovanja
prepoznava tudi Tönnies (1999), ki trdi, da je druženje dano po naravi. Sodobni pojavi
nam vzbujajo dvom v naravnost druženja in vsesplošno potrebo po povezovanju in
pripadanju. Nekateri se samotno zapirajo pred ekrane in od tega celo umrejo; znani so
primeri, ko dobijo mrtve ljudi leta po njihovi smrti. Galimberti (predavanja, 7. 2. 2013)
opaža pojav samozadostnosti, ki izključuje željo in s tem tudi drugega. Danes težko
govorimo o lokalnih skupnosti, ki nastajajo kot rezultat naravnih potreb. Kljub temu pa
lokalne skupnosti skozi zgodovino človeštva nastajajo, morda le manj naravno, kot so
nekateri domnevali do sedaj.
Postmoderna, smrt boga ter poveličevanje rasti, tehnike in kapitala so spremenili naš
svet. Ob teh spremembah se socialni pedagogi, usmerjeni tako v socialni kot
pedagoški del, po mojem mnenju lahko sprašujemo, kakšna je vloga socialne
pedagogike v tem novo nastajajočem svetu, ali in kako socialna pedagogika odgovarja
izzivom časa in kako naprej. Da bi na ta vprašanja odgovorili, moramo najprej
odgovoriti na po mojem mnenju najtežje vprašanje, kaj socialna pedagogika je.
Vprašanje razumem kot bistveno pri razumevanju socialnopedagoških konceptov in ga
bom osvetljeval skozi celo magistrsko nalogo.
V magistrski nalogi ugotavljam, kako so socialnopedagoški koncepti uporabni pri delu
z lokalno skupnostjo. Zato sem si izbral fazo načrtovanja podpore skupnosti. Menim,
da je načrtovanje zelo pomemben del procesa podpore skupnosti, saj so že v načinu
načrtovanja, idejah o podpori skupnosti, odnosu med strokovnjaki in člani skupnosti ter
njihovi participaciji prisotne teorije, kako naj bi bila videti podpora skupnosti. Izvajanje
predstavlja nadaljevanje procesov načrtovanja in poskus uresničevanje idej, ki so se
porodile med načrtovanjem.
V zasledovanju jasnosti teme, o kateri pišem, sem teoretični del razdelil na štiri dele.
V prvem se ukvarjam z vprašanji, kaj je skupnost in kaj je lokalno ter z aktualnostjo
lokalnega v globaliziranem svetu. Drugi del posvečam času, v katerem živimo, in
izzivom, ki jih prinaša. Tretji del je posvečen socialni pedagogiki in izbranim konceptom
stroke. Četrti pa predstavlja sintezo vseh delov in se ukvarja z implementacijo
socialnopedagoških konceptov v načrtovanju podpore lokalni skupnosti.
10

1. Teoretični del
1.1 Skupnost, kaj je to?
Harari (2017) opisuje, kako je homo sapiens pred 70 000 leti v kognitivni revoluciji
iznašel jezik, ki je omogočal sodelovanje, opravljanje, pripovedovanje zgodb in s tem
razširitev v večje skupine. S tem vidimo, da je skupno delovanje, povezovanje v
skupine in skupnosti pomemben premik pri homo sapiensu, ki mu je, kot trdi Harari
(prav tam) omogočil hitro prevlado nad ostalimi vrstami. Skozi zgodovino so na različne
načine in v različnih okoliščinah nastajale različne skupnosti. Tako ne čudi, da na
vprašanje, kaj je skupnost, obstaja veliko odgovorov, Hillery (1955, v Jeriček, Kordeš,
2003b) jih je naštel kar 94. Kot ugotavljata Jeriček in Kordeš (prav tam), se skupnost
dotika veliko različnih področij, ki nanjo gledajo iz različnih kotov. Sama naštejeta tri
glavne smeri, psihološko, sociološko in kibernetsko (prav tam). Tönnies (1999) trdi, da
je življenje v skupnosti značilno za vsa živa bitja, ljudje pa naj bi za razliko od ostalih
ustvarjali razumne skupnosti, ki jih nadalje deli na skupnosti krvi, kraja in duha.
Skupnost krvi, ki zajema sorodstvena razmerja, se razvije v skupnost kraja, ki
predstavlja skupno bivanje, ta pa se razvije v skupnost duha, ki se kaže kot skupno
učinkovanje in delovanje v isto smer in v enakem smislu ter je po avtorjevem mnenju
pristna človeška in najvišja oblika skupnosti (prav tam). V tem magistrskem delu se
bom posvetil predvsem skupnosti kraja in se dotikal tudi skupnosti duha. Tönniesovi
razdelitvi skupnosti dodajam še delitev Andersona (1998), ki govori o zamišljenih
skupnostih. Kot zamišljene skupnosti definira vse skupnosti, ki »so večje od prvotnih
vaških skupnosti in preraščajo neposredni medčloveški stik« (prav tam, str. 15). Tu
avtor izpostavi kriterij zamišljenosti, ki temelji na tem, ali je mogoče določiti
kondenzacijsko jedro skupnosti, drugače povedano, ali je mogoče povedati, kaj
skupnost drži skupaj, čeprav kot ugotavlja Anderson (prav tam), niso vse skupnosti, ki
ne preraščajo neposrednega medčloveškega stika, nezamišljene skupnosti. Podobno
delitev skupnosti zagovarja tudi Harari (2017), ki skupnosti deli na tiste do 150 članov
in večje. Če je v skupnosti do 150 članov, jih še lahko povezuje opravljanje, saj se
ljudje med seboj poznajo, drug o drugem pripovedujejo zgodbe. Skupina nad 150 člani
pa se med seboj ne more več dobro poznati in zato tudi ne opravljati, zato za uspešno
delovanje potrebuje skupni mit (prav tam). Jeriček in Kordeš (2003b) skupnost
definirata kot »socialni sistem, ki sam sebe definira kot skupnost, ki se samoustvarja
in samoohranja« (Jeriček, Kordeš, 2003b, str. 209). S tem zajameta tako strukturni
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vidik, ki je osredotočen na dele sistema in odnose med njimi, kot organizacijski vidik.
Slednji se navezuje na procese ali dejavnike, ki sistem uvrščajo v določen razred (prav
tam).
Ob teh različnih delitvah in definicijah skupnosti se lahko vprašamo, kdaj je lokalna
skupnost skupnost ter ali je za skupnost dovolj že nekaj ljudi na kupu oziroma ali je
potrebno, kaj več in kaj to je. Tako Tönnies (1999) kot Jeriček in Kordeš (2003a in
2003b) menijo, da skupnost ni samo kup ljudi. Tönnies (1999) kot vezivo skupnosti
omenja razumevanje (consensus). Ta se izraža kot zavezujoče skupno prepričanje,
posebna volja skupnosti in deluje kot »posebna socialna sila in naklonjenost, ki drži
ljudi skupaj kot dele ene celote« (prav tam, str. 67). Jeriček in Kordeš (2003a) pa na
tem mestu govorita o kondenzacijskem jedru, okoli katerega se zbere skupnost in loči
člane skupnosti od ostalih, nečlanov. Razumevanje se opira na intimno medsebojno
poznavanje, ki je pogojeno z neposredno udeleženostjo nekega človeka v življenju
drugih ter v nagnjenju k sočustvovanju v veselju in žalosti in ki vse to s svoje strani
pospešuje ter je toliko verjetnejše, če so si ljudje med seboj podobni (Tönnies, 1999).
Tönnies (prav tam) na tem mestu izraža predvsem povezovalno funkcijo skupnosti,
poleg tega pa govori o zavezujočem prepričanju. Pri tem dobimo občutek, da govori o
skupnosti kot o nečem trajnem, stabilnem. Kondenzacijsko jedro, ki ga omenjata
Jeriček in Kordeš (2003a), se razlikuje od Tönniesovega razumevanja. Jeriček in
Kordeš (2003a) izpostavljata tako povezovalno kot ločevalno funkcijo skupnosti,
kondenzacijskega jedra pa ne razumeta kot nespreminjajočega, tudi članstvo v
skupnosti ni zavezujoče. Razlog za tako različno razumevanje skupnosti vidim
predvsem v časovni razliki del. Tönniesovo delo Skupnost in družba je prvič izšlo leta
1887, delo Jeriček in Kordeša pa leta 2003; vmes so se skupnosti spremenile.
Skupnosti preteklosti (ki jih opisuje tudi Tönnies) so bile homogene, vezane na kraj,
zanje se ljudem ni bilo treba odločati, v njih pa so zadovoljili večino svojih potreb
(Jeriček in Kordeš, 2003b). Danes so skupnosti fragmentirane, fluidne in ne nujno
vezane na kraj, posamezniki izbirajo med več skupnostmi in lahko pripadajo več
skupnostim naenkrat (prav tam). Kljub spremembi pa je pogled na homogeno, lahko
razumljivo skupnost v preteklosti iluzoren, saj so skupnosti večdimenzionalne,
razdrobljene z različnimi neenakostmi, interesi, konflikti (Brint, 2001, Brent, 2004,
Dixon, Dogan in Sanderson, 2005, v Kenny, 2016).
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Tako Tönnies (1999) kot Jeriček in Kordeš (2003a in 2003b) poudarjajo, da vključenost
v skupnost pomeni, da se odrečemo delu svoje svobode. Kolikšnemu delu svobode se
bomo odrekli, je odvisno tudi od tega, ali skupnost deluje kot bolj odprt ali bolj zaprt
sistem. Odprti sistemi dovoljujejo neprenehen tok informacij med sistemom in zunanjim
svetom, povratna informacija pa je sprožitelj spremembe (Dallos in Draper, 2010). V
nasprotju z odprtim sistemom pa so v zaprtem sistemu meje z zunanjim svetom bolj
rigidne, povratna informacija v tem primeru popravlja odstopanja od zastavljenih norm
sistema (prav tam). Kaj je boljše, odprti ali zaprti sistem?
Tönnies (1999) pravi, da se manjša povezanost ljudi pokaže v večji svobodi hotenja in
zmožnosti posameznika, ta je večja, kolikor manj je odvisna od skupnostne volje. Tu
je Tönnies izpostavil predvsem težave odprtega sistema, ki zaradi pomanjkanja mej
vodi v kaos in posamezniku ne more nuditi varnosti. Pa vendar nas zgodovina uči, da
tudi preveč zaprti sistemi na dolgi rok propadejo, saj se, kot poudarjata Dallos in Draper
(2010), zaprti sistemi niso zmožni prilagoditi spremembam. Tako so vsi imperiji, ki so
se začeli ograjevati pred »tujci« in vsemu, kar še ni bilo »mi«, propadli.
Na zgoraj postavljeno vprašanje ne obstaja preprost odgovor. Sistem naj bi bil zmožen
prehajanja nekje med obema skrajnostnima (prav tam), pri tem pa je pomemben tudi
kontekst, v katerem se sistem nahaja. Ko to prenašamo na lokalno skupnost, lahko
ugotovimo, da ta zaradi ujetosti v odnos mi/oni ne more biti ne popolnoma odprt niti
popolnoma zaprt sistem.
Kordeš, Jeriček, Šugman Bohinc in Čačinovič Vogrinčič (2004) ugotavljajo, da
vključenosti ne moremo misliti brez izključenosti. Podobno tudi Dekleva in Razpotnik
(2013) poudarjata, da kjer so »mi«, so tudi »oni«. Tako ne čudi trditev Andersona
(1998), kako tudi največji romantiki nimajo vizije, da bo cel svet postal »mi«. Obe strani,
vključeni (»mi«) in izključeni (»oni«), sta ujeti v povratno zanko, v kateri druga drugo
potrjujeta in s tem ohranjata sistem. Iz tega sledi, da so tudi »oni« vključeni v sistem,
ki bi brez njih propadel in imajo nanj vpliv, saj se »mi« morajo prilagajati, iskati vedno
nova kondenzacijska jedra, po katerih se ločijo od »drugih«. Ob tem pa tudi pade
prelaganje krivde marginalizacije na posameznike in skupine, saj bi brez njih le-ta še
vedno obstajala, le da bi se v tem položaju znašel nekdo drug. Pogled vključenosti
obeh skupin je pogled moči, saj lahko vidimo tudi transformacijsko moč »onih«, ki so
nujno v odnosu z »mi« in v odnosu igrajo aktivno vlogo.
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Ob tej kruti vključujoči izključujoči dinamiki skupnosti se želje po več skupnosti zdijo
kot klic po vojni, v kateri so izključene žrtve nujnost. Zakaj bi si kdo želel tega? Bauman
(2001, v Kenny, 2016) pravi, da normativna ideja skupnosti vsebuje predvsem
nostalgijo o izgubljeni varnosti in solidarnosti. Varnost in solidarnost sta v družbi
tveganja postali ogroženi dobrini. Že da si tega želimo, kaže na to, da v današnjem
načinu življenja oboje pogrešamo, saj si, kot pravi Platon (1960) v Simpoziju, vedno
želimo tistega, česar nimamo. Zanimivo se mi zdi, da ima pomembno vlogo pri
vzpostavljanju varnosti pregovorno grda navada opravljanja. Harari (2017) pokaže,
kako opravljanje služi v varnostne namene, saj se s tem prenašajo informacije, kdo naj
bi bil in kdo naj ne bi bil vreden zaupanja. Zanimanje za svet in dogajanje okoli mene
pa zahteva tudi solidarnost. To zanimanje je Tönnies (1999) opazil pri sosedstvu, ki ga
navaja kot eno od značilnosti skupnosti kraja. Ta v vasi z bližino bivališč in razmejitvijo
ozemlja povzroča medsebojne stike, privajenost in povezovanje, za kar so potrebni
skupno delo, red in upravljanje, kar so značilnosti skupnosti duha (prav tam). Z
globalizacijo in spremembo meja so se pojavile spremembe tudi v sosedstvu ter s tem
skupnosti kraja in skupnosti duha. Kot pravi (Kenny, 2016), so se skupnosti trdne,
centralne strukture spremenile v fluidne strukture. O tej spremembi lahko v literaturi
zasledimo dve stališči. Prvo govori o fragmentaciji skupnosti (Duhl, 1999, v Kordeš,
idr. 2004), drugo o preobilju skupnosti (Anderson, 1999, v Kordeš, idr. 2004), obe pa,
kot navajajo avtorji raziskave Preventiva za družinske patologije: grajenje skupnosti,
povezuje razpad tradicionalne skupnosti in njena nadomestitev z več različnimi
skupnostmi (Kordeš, idr. 2004). Razdrobljenost skupnosti pa predstavlja tudi možnost
za razdrobljenost solidarnosti in boj, ki ima za rezultat povečevanje razlik.
Duhl (1993) je že v devetdesetih letih opažal razdrobljenost mest, zagovarjanje
individualnih interesov ali interesov manjših skupin znotraj mest, boj za omejene
dobrine in s tem povezano pomanjkanje občutka skupnosti mesta, skupnih jezikov,
smisla in ciljev. V tem boju pa so na najslabšem skupine z najmanj resursi. Tako Kenny
(2016) ugotavlja, da nimajo vsi enakih možnosti izbire, s tem pa so prikrajšani tudi v
možnosti izbire skupnosti, kar potrjujejo raziskave v Avstraliji (Hillier, 2002, v Kordeš
idr., 2004), ki kažejo, da je »čut za lokalno skupnost močnejši v soseskah z nizkim
socialno-ekonomskim statusom« (prav tam, str. 79). Tako se v soseskah z nižjim
socialnim statusom pojavlja več oblik neformalnega druženja, prostovoljnega dela,
prebivalci pa so tudi bolj odprti do drugačnosti kot v soseskah z višjim
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socialnoekonomskim statusom, kjer vlada večji strah in sovražnost do drugačnih (prav
tam). Zdi se, da rušenje lokalnih meja pomeni postavljanje novih meja fragmentiranih
skupnosti. Ob tem ne morem mimo misli, da bi bilo morda grajenje skupnosti bolj
smiselno postaviti v soseske z višjim socialnoekonomskim statusom ali pa ga do tja
vsaj razširiti. Kaj pa, če so soseske z nizkim socialnoekonomskim statusom le ogledalo
za bogatejše predele? V grajenju skupnosti izključno za prikrajšane skupine vidim
možnost, da postane novo orodje poudarjanja razlik med »nami«, ki smo v redu, in
»njimi«, ki jih je treba spremeniti. Ideja o potrebnosti spremembe le v marginaliziranih
skupinah se mi zdi nova oblika institucionalizacije. Pa vendar so fragmentirane
skupnosti, sploh v mestih, realnost in po mojem mnenju izziv, ki ga je treba
obravnavati.
Kot lepo vizijo je Duhl (1993) izpostavljal »zdrava mesta«, to so mesta, v kateri so si
ljudje in skupine med seboj različni in imajo ne glede na različnost možnosti
zadovoljitve svojih potreb in izražanja. Vezivo skupnosti s tem postane dopuščanje in
ne zatiranje različnosti. Ob tem pomislim na igro otrok na igralih po Ljubljani. Zdi se mi,
da je to mini različica skupnosti v vsej svoji različnosti, saj z otroki različnih starosti
pridejo starši, stari starši in sorojenci različnih narodnosti, prepričanj, ekonomskih
položajev. Vso to različnost povezuje otroška igra, mi pa drug drugemu še vedno
dopuščamo biti različni. Nekateri starši svojega otroka pustijo, da se igra sam, drugi
ga spremljajo na vsakem koraku, nekateri si sposojajo igrače drugih, drugim je to
prepovedano območje, nekateri se držijo bolj zase, drugi so v družbi. Kljub temu imam
občutek, da do različnosti nismo brezbrižni. Pogovarjamo in igramo se z našimi in
drugimi otroki, si med seboj delimo izkušnje starševstva, različne izkušnje pa med
seboj v skupni igri delijo tudi otroci.
V brezbrižnosti in samozadostnosti vidim past, ki jo lahko predstavljajo »zdrava mesta«
in današnje skupnosti. Dopuščanje različnosti se mi zdi pomembno, vendar ne na
način, da se me različnost ne dotakne. »Tvoja različnost me ne zanima, dokler mi ni v
napoto« ne pomeni spoštovanja različnosti, ampak brezbrižnost do drugega,
samozadostnost, prostor, v katerem drugih ne potrebujem. Bauman (1992, v Marotta,
2002) je pesimističen v razmišljanju, kako bi solidarnost nadomestila tolerantnost. »Živi
in pusti živeti« ni moto solidarnosti, ampak promoviranje odtujenosti, nezanimanja za
drugega. V takšnem stanju se me ne tiče izkoriščanje delavcev, brezdomec pred
lokalno trgovino, smrt osebe v našem bloku, nasilje v sosednjem stanovanju, veselje
15

ob rojstvu otroka v naši ulici, menjava lastnikov stanovanj. To so pojavi, ki so bili v
Sloveniji v prejšnjem tisočletju do neke mere del skupnosti in opravljanja. Večanje
razslojenosti zmanjšuje zanimanje za drugega in je tako v nasprotju s prizadevanjem
za enake možnosti. Prizadevanje za enake možnosti pa je v nasprotju z močno
razslojeno družbo. Zanimivo je, da poročilo Hrepenenje po uravnoteženosti (2005, v
Wilkinson,

Pickett,

2012)

ugotavlja,

da

ljudje

izražajo

željo

po

življenju,

osredotočenemu na vrednote, skupnost in družino, glavno oviro pri tem vidijo v
razdrobljenosti, sebičnosti in neodgovornosti. Wilkinson in Pickett (prav tam) vse večjo
osamljenost, nezaupanje, pomanjkanje solidarnosti, razdrobljenost in neenake
možnosti v veliki meri pripisujeta ekonomski neenakosti. Neenake možnosti
prepoznava tudi Komisija za enake možnosti na Škotskem, ki poudarja, da so slabša
izobrazba, manjša stopnja zaposlenosti, manj možnosti in krajša življenjska doba
usoda otrok iz določenih skupnosti (Killean, 2003). Ob tej razslojenosti ne čudi
ugotovitev Wilkinsona in Pickett (2012), da naj bi na srečo vplivalo predvsem to, kje na
lestvici znotraj družbe se znajde posameznik, bolj enake družbe pa naj bi bolje vplivale
na občutek sreče in povezovanje. Čeprav so tu izpostavljeni predvsem ekonomski
faktorji, pa je, kot opozarja Killean (2003), izključenost povezana tudi z ostalimi
identitetami (spolna usmerjenost, barva kože …). To ugotovitev predstavlja trditev:
»Vsak, ki je reven, je do neke mere socialno izključen, vsi socialno izključeni pa niso
revni.« (prav tam, str. 626).
Stanje ni bilo vedno takšno in tudi ni nujno, da takšno, kot je, ostane. To Wilkinson in
Pickett (2012) prikažeta s pomočjo De Tocquevilla, ki je leta 1831 potoval po ZDA in
zaznal enakost razmer in občutek, da je družba »ena sama množica«, v kateri se vsi
družijo med seboj in si med seboj pomagajo (kar je bilo omejeno na belopolte
prebivalce ZDA) (Willkinson in Pickett, 2012). Kot opažata avtorja, te povezanosti v
današnjih ZDA ni moč opaziti (prav tam).
Tudi v Sloveniji ni bilo vedno tako, kot je sedaj. Slovenija je v 20. stoletju na lokalni
ravni naredila dve spremembi. Prva je bila preskok iz katoliških skupnosti v socializem,
druga pa iz socializma v kapitalizem. Lokalne skupnosti v preteklosti so bile močno
povezane z župnijo in klerikalno avtoriteto. Zaupanje v klerikalno oblast izražajo
podatki, da je bil naš najbolj vpliven predvojni politik duhovnik Anton Korošec, da so
na predvojnih volitvah zmagali Kocbekovi krščanski socialisti in uspeh Krekove
zadruge. Cerkev je bila v položaju sodnika in je jasno povedala, kdo je »naš« in kdo
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ne ter kaznovala odklone od cerkvene morale, hkrati pa je združevala ljudi z mašami,
praznovanji, delom v župniji. S socializmom se je prekinila povezava s cerkveno
moralo in oblastjo, saj je vera postala opij za ljudstvo, kar ne pomeni, da je bil odprt za
različnost, to nam nakazujejo enopartijski sistem, nesprejemanje različnih spolnih
usmeritev in ustanavljanje zavodov. Poskrbel pa je tudi za skupnost in solidarnost z
delovnimi akcijami, socialno državo … Temu je sledila tranzicija, ki je, kot pravi Vuk
Godina (2014), pometla s preteklostjo in kontinuiteto. Čeprav je komunizem po
avtoričinem mnenju prinesel nekaj novega, ob tem ni pometel s preteklim načinom
življenja, ki je temeljil na domačiji (prav tam). Tranzicija pa je bilo obdobje, ko smo brez
upoštevanja konteksta vnašali rešitve tujih uspešnih kapitalističnih držav, ki niso
ustrezale kontekstu.
Tako smo iz stanja sprejemanja »naših« in zatiranja »drugih« prišli v stanje
kapitalistične brezbrižnosti. Harari (2017) pokaže, da skupnosti nad 150 članov
potrebujejo mit, v katerega verjamejo in ki jih združuje. Če je bila v času prevlade
Katoliške cerkve vera v posmrtno življenje in sledenje temu cilju, v komunizmu
revolucija, enakost, je to sedaj zamenjala vera v kapital, ki za razliko od obeh prejšnjih
sistemov nima socialnega nauka. Tako teze o sebičnem, izkoriščevalskem kapitalizmu
ne pridejo dlje od akademskih razprav in nekajmesečne zasedbe Wall Streeta. Če je
v času Luthra Katoliška cerkev delovala proti veri, v katero so ljudje verjeli, in je
komunizem z nasiljem nad drugače mislečimi vzbujal zgražanje, je kapitalizem tega
odrešen, saj vera vanj ne vključuje sočloveka, »nas« ali »vas«. To nazorno predstavi
stavek pokojne premierke Velike Britanije Margaret Thatcher: »Družba ne obstaja. So
posamezni moški in ženske in so družine.« (Women's Own, 1987, v Guardian, 2013).
V naslednjem poglavju si bomo ogledali idejne spremembe, ki so se dogajale in se še
dogajajo v prevladi kapitalizma in njihove posledice.

1.2 Skupnost v času
Danes ne živimo več v svetu obljub (zdravja, blaginje, enakosti, boljše družbe), kot je
bilo značilno za moderno družbo, ampak v svetu tveganj postmoderne (jedrska
nevarnost, globalno segrevanje, brezposelnost). Postmoderna je čas odčaranja
moderne, čas, v katerem ugotavljamo resničnost Nietzschejevih besed: »Bog je
mrtev.« Upanje v odrešitev, pa naj bo ta krščanska, marksistična, psihoanalitična,
znanstvena ali kakšna tretja, ni več povezana z realnostjo sveta. Prihodnost ni več
obljuba, temveč grožnja (Galimberti, 2010). Postmoderna je s tem odčarala trdnost,
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gotovost moderne. Življenje se je spremenilo, ne na bolje in ne na slabše, preprosto
se je spremenilo (že ta stavek izraža postmoderno pozicijo nedoločenosti). V
nadaljevanju bom predstavil, kakšne spremembe je prinesla postmoderna in kako se
te odražajo v lokalni skupnosti. Ob tem ne morem mimo nacionalne države skupnosti
kraja, ki je v moderni s svojim redom, znotraj svojih meja igrala eno osrednjih vlog.
Pokazal bom, kako so ideje nacionalne države, ki je, kot piše Anderson (1998),
zamišljena skupnost, živele v lokalni skupnosti in kako je razblinjanje ideje nacionalne
države vplivalo na življenje v lokalni skupnosti. Na tem mestu moram opozoriti, da kljub
kasnejšim primerjavam ne moremo gledati na lokalno skupnost kot na nacionalno
državo v malem. Lokalna skupnost ima kvalitete, ki jo pomembno ločijo od nacionalne
države. Nihče si ne more predstavljati, da bi poznal predstavnike celotne nacije, kot je
to možno v lokalnem okolju, zato lokalne skupnosti v primerjavi z nacijo niso zamišljene
skupnosti (Anderson, 1998).

1.3 Sprememba morale
Moralno je moderna črno bel svet, v katerem so dejanja pravilna ali napačna. V
nasprotju s cerkveno moralo, morala ni naravna, ampak je racionalna, nekaj, kar se da
naučiti in vtisniti v človeka. Tako je moderna poskušala oblikovati in vsiliti
vseobsegajočo enotno etiko, z zakoni in upravljanjem družbe je svobodnim
posameznikom preprečevala zlorabo svobode. Bauman (2016) ugotavlja, da
avtonomija racionalnih posameznikov ni mogoča brez heteronomije racionalnega
upravljanja. S tem Bauman (prav tam) pokaže, da je moderna poskušala izpeljati dve
nezdružljivi ideji, iznajdbo popolnega sistema, ki se ga vsili državljanom, in
avtonomnega posameznika. S priznavanjem avtonomije racionalnih posameznikov je
ustvarila fragmentiran svet, ki ga je poskušala poenotiti z vseobsegajočo idejo dobrega
in slabega, vsiljeno od zgoraj.
Postmoderna pa je prepoznala nezmožnost univerzalne objektivno utemeljene etike,
zato je, kot ugotavlja Toon van Meijl (2000), postmoderna morala v bistvu
ambivalentna in neuniverzalna. Ob izgubi ideje univerzalne etike Lipovetsky govori o
postdeontični dobi, v kateri smo odrešeni brezpogojnih dolžnosti in absolutnih obvez,
moralne vrednote ljudi ne zavezujejo, družbeni odnosi so osvobojeni obvez in dolžnosti
(Bauman, 2016). Temu pritrjuje tudi Aubert (2005, v Gottschalk, 2009), ki pravi, da je
družba zmožna poenotiti ljudi le v tveganju in da se posledično posamezniki zavežejo
le sami sebi in ne skupnemu cilju. Na drugi strani pa Bahovec (2005) trdi, da skupnost
18

ne more obstajati brez moralnega konsenza. Ta ljudi zavezuje, s svojo močjo izgona
iz skupnosti pa tudi nadzoruje. Ob teh nezdružljivih značilnostih skupnosti in
postmoderne dobe ne moremo mimo vprašanja, ali je skupnost, kot smo jo poznali, že
preživeta, in ali današnji čas ne potrebuje nečesa novega, njemu ustreznega. Odgovor
na to vprašanje je da in ne.

1.4 Globalno proti lokalnemu?
Moderna je bila čas nacionalnih držav. Vsaka od držav je s pomočjo ureditve in
zakonodaje iskala univerzalni red, ki bo ustvaril harmonijo, ampak kot ugotavlja
Bauman (2016), je bilo to iskanje omejeno le na nacionalne države (in njihove kolonije)
ter se ni širilo navzven. Postmoderna pa je z globalizacijo razblinila pomen mej in
nacionalnih držav. Globalizacijski procesi postavljajo na glavo predstavo, da živimo v
zaprtih prostorih nacionalnih držav z njim ustreznimi nacionalnimi mejami; s tem je
politično prebilo okvir nacionalne države in shematiko vlog tistega, kar velja za politično
in nepolitično (Beck, 2003). Podobno ugotavlja tudi Juhant (2009), ki piše, da »nas
globalizacijski procesi vlečejo in silijo v enotno skupnost oziroma skupno življenjsko
usodo« (Juhant, 2009, str. 17). Zdi se, da se univerzalna globalnost bori proti
lokalnemu »mi/oni«, pri tem pa imata obe strani v rokah močne adute.
Kovačič Peršin (2010) v globalizacijskih procesih vidi grožnjo »poenotenja civilizacije
na celotnem planetu, uniformiranja družbe in človeka ter obvladovanje sveta iz človeka
odtujenih centrov kapitalske in politične moči« (Kovačič Peršin, 2010, str. 6). Beck
(2003) potrjuje, da je strah pred preveliko močjo kapitala upravičen, saj
multinacionalna podjetja izsiljujejo s preselitvijo delovnih mest v države, kjer so stroški
in obveznosti manjše, davke plačujejo tam, kjer je to najbolj ugodno, in živijo tam, kjer
je najbolj prijetno. Podrejena vloga nacionalne politike se izraža vsakokrat, ko politiki
omenijo ukrepe, s katerimi bomo pritegnili kapital (npr. manjši davki, bolj fleksibilno
zaposlovanje), zvišali gospodarsko rast ipd. V tem kontekstu McLaren (1995) govori o
zmanjševanju pomena demokracije, za kar vidi razlog v spodletelem humanizmu, ki
postavlja v ospredje človeka, in krepitvi moči; ta zakrinkana v osvoboditev izvaja
zatiranje, ki poganja trg. Zasledovanje sprejemanja vseh, enakih možnosti in
demokratične pravice smo zamenjali za dostopnost (prav tam). S tem pa, kot ugotavlja
Beck (2003), politiki izvajajo lasten samomor in delujejo le še kot hlapci kapitala. Zdi
se, da je mesto moči, ki ga je v moderni zasedala država, v postmoderni zasedel
kapital, ki v nasprotju z državo v gospodarsko liberalnem svetu ni lokalno omejen. To
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mnenje zagovarja tudi Galimberti (predavanja, 7. 2. 2013), ki pravi, da današnjega
sveta ne moremo razumeti, če iz njega vzamemo besedo denar. Kapital pa je
brezoseben, kar se kaže v odnosih, v katerih posamezniki nastopajo le kot zastopniki
interesov, njihove lastnosti in posebnosti pa nimajo pomena (Galimberti, 2011). Ljudi
ne zanima več, kdo si, ampak le še, kaj jim lahko ponudiš. Ti odnosi pa predstavljajo
edinstveno poglavje v človeški zgodovini, saj človek prvič ni v središču, to vlogo je
prevzel kapital (Galimberti, predavanja, 29. 5. 2015). Izkoriščanje se kaže v obliki
prekarnega dela, težkih delovnih pogojih, v izkoriščanju otroške delovne sile in
podaljševanju delovnega časa. Ob vsem tem »daljnem« in «bližnjem« nasilju sta na
mestu vprašanji, kako da tega ne zaustavimo in kaj se dogaja, da ulice niso polne ljudi,
ki bi zahtevali bolj človeško družbo. Zdi se, da smo odrešeni moderne morale
nacionalne države dobili pravico delati in misliti vse, dokler to ne trči ob interese
kapitala. S tem je kapital na globalnem nivoju uresničil mokre sanje nacionalne države.
Vpeljal je univerzalni red, ki je podrejen obnavljanju smisla ekonomskega sistema, v
katerem ne nastopamo kot individuumi, ampak le še kot zastopniki interesov
(Galimberti, 2011). To je razlog mojega prepričanja, da birokracija, ki jo kot značilnost
moderne izpostavlja Bauman (2002), v postmoderni ni izginila, ampak je postala
usoda, saj nas pri našem delovanju ne vodijo naše posebnosti, ampak le ohranjanje
smotrnosti gospodarskega sistema, v tem pa se ne razlikujemo od birokratov v
nacistični Nemčiji, ki so »le« sledili zakonom in opravljali svoje delo.
Giddens (1990, v McLaren 1995) globalizacijo definira kot poglobitev svetovnih
odnosov, ki oddaljene lokalne realnosti povezujejo, tako da dogodki daleč stran
vplivajo nanje in nasprotno. Vse bolj se zdi, da nacionalna država izgublja boj s
svetovno družbo, ki jo, kot pravi Beck (2003), spodkopava, saj jo v navzkrižju z njenimi
teritorialnimi mejami premrežuje multiplo, na kraj nevezano mnoštvo družbenih krogov,
komunikacijskih omrežij, tržnih odnosov, načinov življenja. S tem dobiva legitimnost
razprava o političnem preseganju nacionalnih delitev in nesmiselnosti nacionalnih meja
v glavi na zemlji. V prid tej ideji govori tudi Beckova (2007) ugotovitev, da nobena
država v času globalnih tveganj ni zmožna reševati problemov sama, globalizacija pa
ni ekonomska usoda, temveč strateška igra, v katero se mora vključiti politika. V
globalnem svetu zapiranje pred »drugimi« ni učinkovito in potencialno pomeni sebično
zagovarjanje svojih interesov na račun drugih (npr. davčne oaze). Podpornik
preseganja okvirov nacionalne države je tudi Jaklič (2013), ki zagovarja idejo
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ustavnega pluralizma in globalne demokracije. To pomeni preseganje modela
suverenosti države znotraj svojih meja in izhaja iz enakega spoštovanja vseh ljudi, kar
pa je mogoče le z odmikom od naše primarne slike dobrega in iskanje skupnega, bolj
vključujočega okvira (prav tam). Kot pravi Beck (2007), morajo biti maksime nacionalne
realpolitike, ki sledi svojim nacionalnim interesom, zamenjane z maksimami
kozmopolitanske realpolitike. Vprašanje, ki se pri tem zastavlja pedagogom je, kako
postaviti v središče človeka, ki ni nacionalni, ampak kozmopolitanski.
Ob teh procesih se zdi, da je strah pred izničenjem pomena narodne in lokalne
identitete upravičen. Zdi se, da je postmoderna razgrnila iluzijo esence naroda in s tem
tudi njegov pomen ter tako močno udarila po nacionalizmu. Nacionalizem pa ni
povezan le z rasizmom, strahom in sovraštvom do »drugega«, ampak tudi z globoko
in požrtvovalno ljubeznijo, ki se kaže v umetnosti in pripravljenosti umreti za idejo
nacije (Anderson, 1998). Ideja naroda se pojavlja kot nekaj vzvišenega,
nepristranskega, saj je izven vpliva ljudi – naroda si ne izberemo, ampak se vanj
rodimo (prav tam). Podobno lahko trdimo tudi za lokalno skupnost. Ko sem se preselil
iz rojstnega kraja, mi je eden od sorodnikov dejal: »Ne glede na to, kam greš, boš
vedno Železnikar.« S tem je izrazil idejo, esence lokalne identitete, kateri naj bi pripadal
ne glede na moje odločitve, hkrati pa tudi mojo tujost v novem okolju. Ljubezen in
pripadnost do lokalne skupnosti se med drugim kaže v umetnosti (npr. pesmi O, Vrba;
Prelepa Gorenjska; Selška dolina; Ribničan Urban; Prelepa si, bela Ljubljana …). Velik
pomen, ki ga pripisujemo lokalni identiteti, lahko prepoznamo tudi v pojavu, da običajno
pri pomembnih osebah ne izpustimo podatka o rodnem kraju in si ogledujemo njihove
rojstne hiše, čeprav ni nujno, da so tam preživeli večino življenja ali izražali pomembno
pripadnost kraju.
V luči izgube identitete in močnih čustev, ki so povezana z nacijo in lokalno skupnostjo,
lahko razumemo krepitve populističnih nacionalističnih strank, upore proti nastanitvi
beguncev v »njihovem kraju« (npr. v Šenčurju, na Škofijah) … Kot da bi s prihodom
beguncev globalno prišlo v lokalno, ki nas, kot pravi Mazlish (2005), ščiti pred
zunanjim, nevarnim svetom. Pred tem »nevarnim« zunanjim svetom nas danes ščitijo
Marie Le Pen v Franciji, Wilders na Nizozemskem, Trump v Ameriki, May v Veliki
Britaniji. Ti politiki v globalnem svetu kličejo k zavarovanju mej in naroda. Lahko bi rekli,
da si želijo svoje narode ohraniti čiste znotraj svojih meja. Kaj imajo ti nacionalni pojavi
opraviti z lokalno skupnostjo? Tako kot so nacionalne države določene z mejami, ki jih
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je po mnenju nekaterih treba varovati, so tudi lokalne skupnosti prostorsko določene.
Tudi lokalne skupnosti poznajo izseljence, priseljence, begunce, »nas« in »njih« ter
tiste vmes, tudi lokalne skupnosti se (zaenkrat predvsem v tujini) zapirajo v varovana
naselja, obdana z žico, polna kamer in zavarovana z varnostniki. Opisano nacionalno
dogajanje se preslikava na lokalne skupnosti. Pri tem pa se zdi, da ne igrajo velike
vloge lokalne identitete, ampak bolj identitete razreda, ki se preslikavajo v lokalne
skupnosti. Tako ni bilo slišati pozivov, naj se vrnejo »nazaj« bogati arabski lastniki
nogometnih klubov PSG, Manchester City, šejki na križarjenjih po Evropi, nihče se ni
odrekel denarju letalskih družb Emirates ali Qatar Airways ali jih pošiljal na kulturne
tečaje, slišali pa smo pozive, naj se vrnejo begunci, češ da ne spadajo v »našo« kulturo
(Potočnik, 2015, 9. Kongres NSi, 2015). V čem se ti dve skupini razlikujeta? Najbolj
očiten dejavnik je kapital, temu v prid govori tudi Geniş (2007), ki je ugotavljal svetovni
trend ločevanja ljudi v zaprte skupnosti glede na ekonomski položaj. Tako prihajam do
zaključka, da se bolj kot tujosti kultur in lokalnih identitet bojimo tujosti razreda. To
prikažeta Willson in Pickett (2010), ki pravita, da se družimo z ljudmi, za katere mislimo,
da so nam podobni, in kot glavno ločnico med ljudmi navajata neenakost. To
razmišljanje podpira tudi razburjanje ob tem, da so begunci uporabljali pametne
telefone (M. U., 2015), radi gledajo televizijo in igrajo celo Playstation (Kocijančič,
2015), saj naj begunci ne bi bili videti tako kot »mi«.
Ob tem ne smemo spregledati še drugega sporočila begunske krize: lokalno je še
vedno pomembno. Tako ni vseeno, ali si rojen v Nemčiji, Avstraliji ali Sudanu, na
podeželju ali središču večmilijonskega mesta. Tveganja in možnosti so močno
povezane z lokalnim kontekstom.
Na nasprotni strani čistih identitet, ki jih je »treba« zavarovati, je postmoderna
nedoločljivost dobrega in slabega, našega in vašega ustvarila temelj za priznavanje inin fluidnih identitet. Te zavračajo izbiro ali – ali, ki se postavlja pred njih, in izbirajo
možnost in – in, hkrati pa sprejemajo, da te identitete niso trdne in se lahko spreminjajo
(Milharčič-Hladnik, 2011). Tako si lahko Hrvat in Slovenec, homoseksualec in
heteroseksualec, Železnikar in Ljubljančan, lahko si enkrat eno in drugič drugo ali pa
nekaj povsem tretjega. Takšne identitete dajejo posameznikom moč in pravico izbrati
si, kdo so. S tem je naša identiteta zares naša, s tem pa smo postavljeni v vlogo
največjih strokovnjakov lastnega življenja. Podobno poudarja Eagleton (1990, v
McLaren, 1995), ko pravi, da svoboda ne pomeni biti »Irec« ali »ženska«, karkoli to že
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pomeni, ampak da sami določamo svoje identitete. Tako si lahko predstavljamo, da
delamo za marginalizirano skupino, lokalno skupnost, vendar če se ljudje sami ne
najdejo v tej identiteti, smo jim mi vzeli avtonomijo odločanja o identiteti in zatiralsko
določili, kdo so oni in kdo smo mi v odnosu do njih.
Ob tem dobimo občutek, da si globalno in lokalno nasprotujeta. Globalno sprejema
različnost in ljudem dopušča avtonomijo, da se odločajo o tem, kdo so, s kom so, kam
spadajo, je osnova za znanost in človekove pravice, na drugi strani pa je v službi
izkoriščajočih multinacionalnih podjetij. Lokalno posameznika ščiti pred nevarnim
zunanjim svetom, mu da občutek pripadnosti za ceno izključevanja »onih«, ki so zunaj
in sebično zagovarja lokalne interese brez upoštevanja večje slike.
Čeprav sta globalno in lokalno protipomenki, druga drugo dopolnjujeta. V tem
dopolnjevanju lahko v globalizaciji vidimo priložnost za lokalne skupnosti. Robert
Roberston je pojav prepletanja lokalnega in globalnega poimenoval »glokalizacija«
(»glocalization«) (Mazlish, 2005). Globalizacijo lahko razumemo kot napad na lokalno
s tem, ko razbija meje, pod vprašaj postavlja lokalne identitete, zmanjšuje razdalje, na
drugi strani pa lahko vidimo njegov razcvet, saj je, kot pravi Beck (2003), s pomočjo
virtualnih medijev vsak lokalni dogodek lahko del svetovne zgodovine. Lažje
premagovanje razdalj (tako prometno kot s pomočjo sodobnih socialnih omrežij) pa
omogoča lažje sledenje dogodkom lokalne skupnosti in ohranjanje stikov, čeprav v njej
nismo fizično prisotni. Gibanje Pan-Maya, ki povezuje Maje po vsem svetu, je tako
pomembno vplivalo na konec državljanske vojne v Gvatemali, sedaj pa podpira
izražanje majevske pripadnosti pri svojih potomcih in se tako bori za ohranjaje narodne
identitete (Schuerkens, 2005). Primere najdemo tudi v Sloveniji, kjer za stike z
izseljenci skrbita Slovenska izseljenska matica in Slovenija v svetu; v medijih lahko
zasledimo mnenja, dosežke slovenskih izseljencev. Navajanje drug na drugega in
obredni dogodki, ki jih Tönnies (1999) omenja kot temelje lokalne skupnosti, niso več
omejeni s fizično prisotnostjo v lokalni skupnosti. Kot poudari Mazlish (2005), z
globalizacijo pomen lokalnega ni izgubil pomena, ker globalno lahko obstaja le v
lokalnem, saj ne lebdi nekje nad zemljo. Moč lokalnega v globalnem lahko vidimo v
tem, da je globalno po celem svetu enako, vendar se lokalni odzivi nanj zelo razlikujejo
(prav tam). Tako je globalno segrevanje globalen problem in globalna realnost, ki jo
npr. v Sloveniji napadamo z ločevanjem odpadkov, kar pa ne moremo reči npr. za
Argentino. Globalno vpliva na lokalno in lokalno na globalno (Mazlish, 2005). Podobno
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poudarja tudi Beck (2003), ki pravi, da odslej vse, kar se na našem planetu odvija, ni
več le krajevno omejen proces, temveč vsaka zmaga in katastrofa zadeva cel svet,
zato moramo svoje življenje in delovanje, svoje organizacije in institucije ponovno
orientirati vzdolž osi lokalno – globalno. Da globalno ne uničuje lokalnega, kaže tudi
raziskava Abu-Lughold (1997, v Mazlish, 2005), v kateri so prebivalci egipčanskih vasi
ohranjali svojo kulturo kljub kozmopolitizmu televizije (Mazlish, 2005), zanimiv pa je
tudi podatek, da so v državah najbolj priljubljene lokalne (državne) serije (Economist,
2002, v Mazlish, 2005). Čeprav televizijske mreže ponujajo programe celotnega sveta,
se ljudje še vedno najbolj odločajo za lokalno. S tega podatka lahko sklepamo o še
vedno močno prisotni lokalni identiteti in želji po ohranjanju svoje kulture. To tudi omili
strah pred uniformiranjem celotne družbe, ki ga navaja Kovačič Peršin (2010), hkrati
pa lokalno ne pomeni grožnjo nacionalnemu ali globalnemu, saj so, kot piše de
Tocquville, te manjše navezanosti osnova za večje (1969, v Mazlish, 2005).
Globalno in lokalno sta prepletena kot še nikoli v zgodovini. Do sedaj je v sociologiji
veljal model metodološkega nacionalizma, ki dojema vzpostavljanje naroda in njegovih
mej kot nekaj naravnega (Beck, 2007). Jedrska nevarnost, Černobil, vstaje arabskih
narodov, uveljavljanje univerzalnih človekovih pravic te meje preraščajo in do sedaj
uporabljene kategorije, prežete z metodološkim nacionalizmom, postajajo zombi
kategorije (prav tam). Beck (prav tam) piše o metodološkem kozmopolitizmu, v
katerem oddaljeni drugi postane vključeni drugi. Tako je cel svet žaloval ob cunamiju
na Šrilanki in izražal skrb ob jedrski nesreči v Fukušimi. S tem se izraža preteklost
nacionalne samozadostnosti in potreba po svetovni solidarnosti, saj se tveganja ne
tičejo le posamezne države.
Globalizacija ni uničila lokalnega, ampak ga je zgolj spremenila. Kot ugotavlja Beck
(2003), je globalizacijskim procesom skupno, »da postavljajo na glavo eno od
osrednjih podmen prve moderne, namreč predstavo, da živimo in delujemo v zaprtih
in vzajemno razmejujočih se prostorih nacionalnih držav z njim ustreznimi nacionalnimi
družbami« (prav tam, str. 39).
Globalizacija je zmanjšala moč nacionalnih držav in načela njihovo samozadostnost, s
tem pa je predrugačila tudi lokalno, ki ni več zaprto samo vase, ampak se odpira v
svet. Ob umiku politike je globalizacijo izrabil neoliberalni kapitalizem, kar po mojem
mnenju ni nujno zapečatena usoda. Na tem mestu se mi zdi pomembno zavedanje,
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da razvoj tehnologije, družabnih omrežij, možnost hitrega premagovanja velikih razdalj
omogočajo širjenje idej, ki še nikoli ni bilo tako hitro in preprosto. Schmidt in Cohen
(2013, v Kenny, 2016) to pokažeta na primeru interneta, na katerega bi bilo lahko leta
2025 povezanih večina predvidenih osem bilijonov svetovnega prebivalstva; z njim
pridobivamo sposobnost hitrega dostopa do različnih znanj in s tem alternativnih
načinov življenja in deljenja idej. Tako je internet po njunem mnenju postal največji
nenadzorovan prostor, ki ima moč razkrivati zablode centralizirane kontrole (prav tam).
Globalizacija je postala dejstvo, tako kot je dejstvo dež na deževni dan, kaj bomo iz
tega naredili, pa je odvisno od nas.

1.5 Postmoderne spremembe v Sloveniji
Ko govorimo o postmodernih spremembah, se zdi, da večina Slovenije ni zajela v
takšnih razsežnostih, kot so opisane zgoraj. Moralne vrednote ljudi še vedno
zavezujejo, kar se kaže v težavah, s katerimi se spopadajo marginalne skupine.
Istospolni starši se zaradi strahu pred homofobijo v šolah predstavljajo kot tete
(Zaviršek, Sobočan, 2012), eden od intervjuvancev v knjigi Neznosno udobje
zasebnosti o razkritju partnerske zveze v javnem prostoru govori: »S teboj je ves čas
kontrolor, ki ti v glavi govori: 'Pazi zdaj, gledajo te …'« (Švab in Kuhar, 2005, str. 95).
Ob prihodu beguncev smo zavzeto postavljali mreže in lahko prebirali, kako so ti »tujci«
nevarni skrajneži (Vodeb, 2015), ki izvajajo napad na Evropo, da ne spadajo v »našo«
kulturo (Potočnik, 2015), da bi se morali iti borit v svojo državo …
Ekonomski del globalizacije Slovenije ni obšel. Tako slišimo nekatere politike, ki se
borijo za ustvarjanje razmer, ki bi privabile tuj kapital (Lex magna, NSi predlogi za nižje
davke …). V poročilu druge obletnice vlade dr. Mira Cerarja lahko beremo predvsem
o gospodarskih kazalnikih, kot so gospodarska rast, število delovno aktivnih,
spodbujanju konkurenčnosti (Druga obletnica dela vlade dr. Mira Cerarja, Vlada
Republike Slovenije, n. d.). Podatek, da je do interneta v letu 2016 dostopalo 75
odstotkov oseb med 16 in 74 letom in skoraj vse osebe starostnega razreda 35–44 let
(Statistični urad Republike Slovenije, 2016) kaže, da imamo dostop tudi do globalne
informacijske mreže, ki se bo, glede na to, da je v mlajših skupinah dostop do interneta
večji, z leti še povečal.
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1.6 Socialnopedagoški koncepti
1.6.1 Kaj je socialna pedagogika
Kaj je socialna pedagogika? To je gotovo eno najtežjih vprašanj, ki jih lahko dobi
socialni pedagog. Pojavlja se vprašanje, če socialna pedagogika v svoji
ambivalentnosti lahko odgovori, kaj točno je (Hamburger, 2013, v Hämäläinen, 2015).
V tem poglavju bom predstavil nedoločljivost socialne pedagogike – ne kot nekaj, na
kar bi morali dobiti odgovor, temveč kot lastnost, ki jo najbolj določa in brez katere bi
socialnopedagoška misel in praksa padli. S tem ne mislim, naj socialni pedagogi ne bi
iskali odgovor na vprašanje, kdo smo. Vprašanje je zelo pomembno, odgovori nanj pa
v duhu in – in identitete niso edini možni, preprosti in nespremenljivi.
Müller (2006) ugotavlja, da je področje socialne pedagogike v primerjavi z drugimi
poklici dokaj nejasno definirano. Do podobnega zaključka je na Finskem prišel tudi
Hämäläinen (2012), ki zato namesto govora o socialni pedagogiki predlaga govor o
socialnopedagoških debatah. Nedoločljivost socialne pedagogike ima svoj namen.
Socialni pedagogi naj ne bi bili tako kot npr. zdravniki, terapevti, učitelji naseljenci,
ampak vodniki, ki se ne omejujemo na določeno področje, kjer se počutimo varne in
domače, temveč ljudi opremimo z resursi in jih vodimo po divjini tako, da jim ne
odvzamemo možnosti izbiranja lastnih ciljev (Müller, 2006). Socialna pedagogika je
tako šla v korak s postmoderno in sprejela izziv priznavanja avtonomnosti
posameznika in s tem fragmentiranosti sveta.
Kompleksna postmoderna morala, ki ne pozna prav in narobe, je svoje mesto našla v
socialni pedagogiki, ki se, kot pravi Hämäläinen (2012), nanaša na različno znanje in
akcije, znotraj katerih so možne številne interpretacije, mnenja in aktivnosti – tako v
teoriji kot v praksi. Tako v socialni pedagogiki ni avtonomen le uporabnik, ampak tudi
strokovnjak, ki s svojim dojemanjem socialne pedagogike vedno znova premika meje
stroke. Na tem mestu bi po spominu dodal misel ene od profesoric: »Če socialni
pedagogi zagovarjamo različnost pri naših uporabnikih, je pravilno, da sprejmemo tudi
različne socialne pedagogike.« (Zrim Martinjak, predavanja, 2015). Skladno s tem
Hämäläinen (2012) ugotavlja, da v ospredju socialne pedagogike niso posebne
metode ali tehnike, temveč poseben način razmišljanja, s tem pa socialna pedagogika
ostaja odprta za različne metodološka odkritja in inovacije.
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Z modelom vodnikov in zavračanjem specializacije smo strokovno globalni državljani,
ki vidimo, da z zapiranjem svojih strokovnih območij (v smislu: tu sem strokovnjak jaz)
in zagovarjanjem sebičnih strokovnih interesov nismo zmožni podpreti uporabnikov.
To je združljivo s sistemsko teorijo, ki je našla svoje mesto tudi v socialni pedagogiki.
Ta zagovarja, da je sistem več kot seštevek njegovih delov in cikličnost, ki ima za
posledico, da sprememba enega dela sistema pomeni spremembo celotnega sistema
(Dallos in Draper, 2010). Z upoštevanjem teh odkritij sistemske teorije stroke ne bi
smele biti zaprte na svojih področjih, saj s svojim delovanjem vplivajo tudi na ostale
stroke, hkrati pa osebe ne moremo obravnavati kot skupek problemov, ki jih bomo rešili
enega za drugim, temveč je potreben sistemski, celostni pristop. Na tem mestu bi
potegnil vzporednice z globalizacijskim premikom lokalnega na globalno. Podobno
povezanost odkriva tudi socialna pedagogika, ki se svojim vsestranskim delovanjem
dotika področij različnih strok.
Identiteta vodnikov in priznavanje avtonomije uporabnikov odpira prostor dialogu in s
tem povezanim partnerskim odnosom. Prav dialog, empatija in odpoved odnosom, ki
temeljijo na premoči, so po mnenju nekaterih socialnih pedagogov v srcu socialne
pedagogike (Eriksson, 2014). Prakso dialoga zaznamo že v antični Grčiji, kjer sta ga
prakticirala Sokrat in Platon (Nightingale, 2000, v Cooper, Chak, Cornish, Gillespie,
2012). Sokrat sogovornikom nikoli ni rekel, kaj naj si mislijo, temveč je z vprašanji
razkrival kontradikcije in s sogovorniki dvomil o njihovih temeljnih predvidevanjih ter s
tem z njimi rekonstruiral njihovo misel in svet (Cooper, Chak, Cornish, Gillespie, 2012).
Sokratov slavni stavek »Vem, da nič ne vem« odkriva odprtost, potrebno za dialog, v
katerem nihče vnaprej ne poseduje resnice in so vsi udeleženi pripravljeni podvomiti v
svoj prav. Z majevtiko (»maja« v grščini pomeni »babica«) je Sokrat odkrival resnico o
omejenosti človeških »resnic« in ljudi s tem opozarjal, naj spoznajo svoje demone
(»eudamonia« pomeni »sreča«).
SSKJ za »dialog« ponuja dve razlagi, prva je »pogovor«, druga pa »izmenjava mnenj
z namenom doseči soglasje ali sporazum« (dialog, b.d.). Bistvo dialoga, ki ga bom
predstavil, nima veliko skupnega s tema dvema definicijama. Kot pravi Tom v raziskavi
Abma, Green, Karlsson, Ryan, Schwandt in Widdershoven (2001), dialog v smislu
edukacije presega metodo iskanja skupnih rešitev, saj namesto iskanja enotnosti in
razrešitev razlik temelji na medsebojnem razumevanju, spoštovanju in s tem
sprejemanjem različnosti. Dialog v tem pomenu besede pomeni odpiranje novih
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svetov, kar pa ni nujno rezultat definicij SSKJ. To podpira tudi Freire (1972), ki piše,
da dialog ni le tehnika, ampak epistemološki odnos, v katerega vstopamo, ker
prepoznavamo družbeno vrednost spoznavanja in je s tem nepogrešljiva komponenta
učenja in vedenja.
Freire (prav tam) ugotavlja, da dialog pomeni srečanje med ljudmi, v svetu z namenom
poimenovanja sveta. Pri tem pa se, kot ugotavljata Freire (1972) in Bakhtin (1984, v
Cooper, Chak, Cornish, Gillespie, 2012), ne moremo izogniti vprašanju moči. Freire
(1972) govori o bančniški in problemsko usmerjeni pedagogiki, Bakhtin (1984, v
Cooper, Chak, Cornish, Gillespie, 2012) pa o avtoritarnem in notranje prepričljivem
diskurzu. Pri avtoritarnem diskurzu tisti, ki ve in poseduje resnico, to prenaša na
tistega, ki ne ve in je v zmoti, notranje prepričljiv diskurz pa ni dokončen, ampak odprt
boj znotraj nas med različnimi možnimi pogledi, vrednotami, pristopi (prav tam).
Podobno tudi Freire (1972) opiše značilnosti bančniške in problemsko usmerjene
pedagogike. Pri bančniškem modelu je učitelj subjekt, učenec pa objekt, učitelj je
vseveden, učenec pa je pasiven nevednež (prav tam). Problemsko usmerjena
pedagogika v učencu vidi subjekt in sodelavca, hkrati pa podira odtujenost med njima,
saj se učenec in učitelj učita drug od drugega (prav tam). Tako Bakhtin (1984, v
Cooper, Chak, Cornish, Gillespie, 2012) kot Freire (1972) opozarjata na prevlado
tistega, ki ve in je subjekt, nad tistim, ki ne ve in je objekt v avtoritarnem diskurzu in
bančniški pedagogiki. Ta dva pristopa gradita na »drugosti«, ki naj bi vladala med
»posedovalci resnice« in »nevedneži«. S tem, ko jima v izhodišču dajeta različne
položaje moči, onemogočata možnost dialoga, saj »nevedni« nima moči in pravice biti
aktiven soustvarjalec sveta. Ta moč je dana le »posedovalcem resnice«, ki prakticirajo
svoj monolog in se v svoji »vsevednosti« nimajo čemu čuditi. Freire ni priznaval
»naravnosti« različnih položajev moči in nemoči pri njihovi spremembi. Subjekt
transformacije ni videl v zatiralcih, ampak v zatiranih, ki so postavljeni v odnos objekta
(Freire, 1972). Tako je napadal problem nepismenosti v Braziliji in Čilu v času, ko je
bila v Braziliji pismenost pogoj za volilno pravico. Verjel je, da imajo zatirani moč
osvoboditi ne le sebe, saj bi to pomenilo le ponavljanje istega vzorca zatiranja, ampak
tudi svoje zatiralce in s tem narediti družbo človeško (Freire, 1972). Kot piše (prav tam),
je razčlovečenje rezultat nepravičnega reda, ki zasužnjuje tako zatirane kot zatiralce,
in ne vnaprej začrtane usode.
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Njegovim trditvam o človeškem ustvarjanju sveta potrjujejo tudi drugi avtorji. Bourdieu
(2002) govori o habitusu, ki je struktura, ki je strukturirana in strukturira. Dallos in
Draper (2010) v svoji analizi sistemske teorije pokažeta, da sprememba enega dela
pomeni spremembo celotnega sistema, hkrati pa je vsak z zasledovanjem homeostaze
in posledičnim ponavljanjem vzorcev določen s strani sistema. Maturana in Varela
(2005) v Escherjevi znani sliki rok, ki rišeta druga drugo, predstavljata, kako mi rišemo
svet, hkrati pa svet riše nas. Festinger (1950, v Kumelj in Turk, 2000) je predstavil
socialno resničnost, ki nastaja v socialni interakciji in s tem pokazal, da naša predstava
sveta ni »naravna« resnica, ampak človeški produkt. Jaspers (1999) pravi: »Svet kot
celota ni predmet, ampak ideja. To, kar spoznavamo, je v svetu, nikoli pa ni svet.«
(prav tam, str. 15). Ob naštevanju ugotovitev različnih avtorjev je opazno, da smo/so
svet ustvarili ljudje in da bi ga lahko ustvarili tudi drugače. Tako je svet, kot izpostavlja
Freire (1972), vedno odprt za prevpraševanje in spremembo. Vedno obstaja
alternativa, nič ni sveto, pa vendar ustvarjamo »svetnike« in »svetosti«.
Za dialog sta potrebna različnost in priznanje (Cooper, Chak, Cornish, Gillespie, 2012),
prepoznavanje legitimne drugačnosti (Jovchelovitch, 2007 v Cooper, Chak, Cornish,
Gillespie, 2012). Različni pogledi so izvor kreativnosti, brez različnosti ne moremo o
ničemer diskutirati in nihče nima kaj dodati (Gillespie 2008, Jovchelovitch, 2007 v
Cooper, Chak, Cornish, Gillespie, 2012).
Cooper, Chak, Cornish in Gillespie (2012) v analizi Freirove pedagogike ugotavljajo,
da so različne oblike znanja in različne identitete umeščene na hiearhično lestvico in
tako zgodba prvih prevlada nad zgodbo drugih. Ko znanju tehnika ali vzgojnoizobraževalnega delavca damo prednost pred znanjem skupnosti, to znanje postane
edina, nespremenljiva resnica. To znanje postane sveto in v sveto ne dvomimo ter ga
ne spreminjamo, saj je to nekaj nad nami, nam nerazumljivo. Ob vseh svetostih se
lahko vprašamo, kdo so svetniki in kako so postali sveti.
Ti vprašanji odpira problemsko usmerjena pedagogika, v središču katere stoji dialog.
Dialog je akt priznavanja drug drugega ter sestoji iz akcije in refleksije (Freire 1972).
Brez prvega se skrči na besedičenje, brez drugega pa na aktivizem; tako dialog pomeni
besedo, ki spreminja svet (prav tam). Za to pa ni dovolj ena oseba. Bakhtin (1984, v
Cooper, Chak, Cornish, Gillespie, 2012) verjame, da se resnica lahko rodi le procesu
dialoške interakcije med ljudmi, ki skupno iščejo resnico, in s tem zanika pravico do
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posedovanja resnice, prave poti. Njemu pritrjuje tudi Freire (1972), ki pravi, da se
resnična beseda lahko rodi le v dialogu, saj je to pravica vseh; tako nihče ne more sam
reči resnično besedo ali reči za druge. V tem vidimo, da dialog ni le elitistično
teoretiziranje niti neutemeljena praksa, ampak enotnost med prakso in teorijo, za kar
je nujna epistemološka radovednost. Tega pa ne moremo najti v nadvladi nad drugim,
ampak le v resničnem partnerstvu. V nadvladi si nimamo kaj povedati, saj je že vse
povedano, z dialogom pa socialna pedagogika uporabnikom daje pravico
poimenovanja sveta, v katerem živijo, in oblast nad njim.
1.6.2 Socialno in socialna pedagogika
Socialna pedagogika je povezana s socialnimi analizami in interpretacijami družbene
realnosti ter je odvisna od časa, v katerem živimo (Hämäläinen, 2012). V tem duhu
Razpotnik (2014) opozarja, da se pri obravnavi socialnopedagoških problemov
sprašujemo, čigave potrebe zadovoljujemo, probleme postavimo v družbeni kontekst
ter jih ne obravnavamo kot izoliranih pojavov, ki kažejo na individualne težave. Ali je
res tako?
Ob pripravi na zaključni izpit je eden izmed profesorjev za bistvo socialne pedagogike
postavil besede: »Je tako in ni tako.« (Dekleva, predavanja, 2015). Sam v navedenih
besedah vidim modrost in se jih nameravam držati tudi v tem delu. MacDonald (1997)
v analizi podrazreda izpostavi dva pogleda, desnega in levega. Desni razlog za
deviantnost pripisuje kulturi in posamezniku, levi pa je osredotočen na družbene
strukture, katerih posledica je deviantni podrazred. Čeprav naj bi bila socialna
pedagogika glasnica družbenega obrobja (Razpotnik, 2006), pa jo v praksi težko
postavimo na strogo levo stran. Razpotnik (prav tam) kritično ocenjuje usmeritev
slovenskih zavodov, ki se vse bolj usmerjajo v »popravljanje« posameznikov in se s
tem oddaljuje od celostnega in kontekstualiziranega obravnavanja težav. Vzgojni
zavodi so že v osnovi oddaljeni od socialne pedagogike, usmerjene v življenjski
prostor, ki jo zagovarjata Grunwald in Thiersch (2009), saj za svoje stene zapirajo
probleme določene lokalne skupnosti. Težave vzamejo iz konteksta in jih rešujejo tam,
kjer se ne pojavljajo, zanje pa so »krivi« posamezniki ali njihove družine, saj od njih
zahtevamo spremembe, ostali pa lahko ostanejo takšni, kot so. Takšno usmeritev
zaznava tudi Razpotnik (2006), ki opaža, da se celoten opis čustvenih in vedenjskih
motenj, na podlagi katerih so otroci usmerjani, osredotoča na motečega posameznika,
ob tem pa zanemarja kontekst, v katerem se vedenje pojavlja.
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Takšno mišljenje pa ni značilno le za slovenski prostor in ne obstaja le izven socialne
pedagogike. Eriksson (2014) je to »vejo« socialne pedagogike zaznal v pogovorih s
socialnopedagoškimi raziskovalci severne Evrope in jo uvrstil v model prilagajanja
(adaptive model). Ta model predvideva obstoj ali možnost obstoja »dobre družbe«, ki
predstavlja veliko skupnost za vse ljudi in šele s članstvom in sodelovanjem v tej
skupnosti postanemo ljudje. Socialnopedagoško delo v tem modelu temelji na
individualnem delu (prav tam). Eriksson (prav tam) omenja še dva modela
mobilizacijskega in demokratičnega, ki pa ju v MacDonaldovo (1997) delitev na levo in
desno v nasprotju z modelom prilagajanja lažje uvrstimo v levo smer. Cilj
mobilizacijskega modela je emancipacija posameznika, zavedanje svojega stanja,
aktivacija in osvoboditev, pri tem pa se v veliki meri opira na Freira (Eriksson, 2014).
V nasprotju z modelom prilagajanja ljudem priznava pravico biti drugačen in biti kot tak
priznan. Ta model daje poudarek skupnostnemu delu, s katerim na mezo ravni krepimo
življenjske razmere marginaliziranih ljudi z manj resursi. Tretji model pa je demokratični
in temelji na dialogu, za katerega je nujno medsebojno spoštovanje in empatija
(Eriksson, 2014). Preko dialoga se ljudem odpirajo novi svetovi in novo mišljenje (prav
tam). Prvi se lahko zdi politično nekorekten, kot ugotavljajo tudi intervjuvanci v
Erikssonovi raziskavi (prav tam), vendar zanikanje tega modela ne bo izničilo. Sam
sem mnenja, da je potrebno kritično spoznanje, da socialni pedagogi v vzgojnih
zavodih in podobnih institucijah velikokrat opravljamo naloge Pinelovega zavetišča, za
katerega Flaker (1998) pravi, da je imel nalogo varovanja ljudi pred družbo ali vlogo
špitala, ki je družbo varoval pred »nevarnimi« ljudmi. Tudi socialni pedagogi pri svojem
delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami velikokrat slednje le varujemo pred
družbo ali družbo pred njimi, ob tem pa nam institucije nalagajo poslanstvo vzgoje (beri
spreminjanja), s katero naj bi se lažje vključili v »dobro« skupnost. Skladno s tem je
tudi delo v zavodih in pri dodatni strokovni pomoči. Pri dodatni strokovni pomoči zakon
celo predvideva skupinske oblike dela in neakademske cilje, vendar v praksi večinoma
pomeni individualno delo in akademske cilje (Razpotnik, 2014).
Strinjam se s trditvijo Hämäläinena (2012), da naj bi bila socialna pedagogika vez med
posameznikom in družbo in s tem prispevala k posameznikovi integraciji, participaciji
ter tistemu, kar je dobro za človeka, temu pa bi dodal opozorilo Razpotnik (2006), da
ne sme biti nekritična do družbe, v kateri živi. Menim, da socialni pedagogi ne bi nikoli
smeli pozabiti na izjavo Maturane in Varele: »Vse, kar je bilo rečeno, je nekdo rekel.«
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(Maturana in Varela, 2005, str. 22). Resnica, ki se zdi najbolj logična, nekateri bi rekli
celo »naravna«, ni ne eno, ne drugo, ampak le ena od številnih možnih resnic. Sistem,
v katerem živimo, ni edini možen in sam po sebi najboljši, kar se lahko naučimo tudi iz
zgodovine, v kateri so se menjali številni »popolni« sistemi. Socialno v socialni
pedagogiki se tako vedno znova sprašuje, kdo je rekel, da je tako; kako bi bilo lahko
drugače in kaj pravijo »drugi«.
Ob mnoštvu resnic in pogledov lahko ugotovimo, da je lahko borba z izzivi v lokalni
skupnosti zelo kompleksna. Če kompleksnost vzamemo resno, si ne bomo zastavljali
kavzalnih vprašanj, kot so, kdo je kriv ali zakaj je tako, ampak bomo upoštevali
sistemski vidik, za katerega Dallos in Draper (2010) pravita, da ni kavzalen, ampak
cikličen in skladno s tem pozoren na ponavljajoče se vzorce sistema (prav tam). Z
upoštevanjem tega vidika izzivov skupnosti ne moremo obesiti na posameznika in
zahtevati samo njegove spremembe, saj sistem potrebuje odklonske ljudi in pojave, ki
mu omogočajo ples vedno istih vzorcev in ohranjanje homeostaze. Če želimo priti do
sprememb, je treba razbiti ustaljene vzorce, s tem pa se razbije trenutna homeostaza
in se vzpostavi homeostaza drugega reda (Dallos in Draper, 2010). Do podobnih
zaključkov je ob preučevanju samomorov prišel že Dürkheim (1992), ki je ugotovil, da
je njihovo število iz leta v leto konstantno, razen če pride do velikih sprememb v družbi.
Tako težav, izzivov, s katerimi se skupnost srečuje, ne gledamo kot nekaj, kar deluje
proti sistemu, ga onemogoča, kot nekaj slabega, temveč kot sestavni del sistema, brez
katerega bi le- ta padel. Upoštevati je treba ugotovitev sistemskih teoretikov, ki smo jo
že povedali, in sicer, da sprememba enega dela sistema pomeni spremembo
celotnega sistema (Dallos in Draper, 2010). Tako odprava težav, izzivov ne pomeni le
spremembe na teh področjih, ampak spremembo celotnega sistema. Hkrati to pomeni,
da ni nujno, da se osredotočimo na premagovanje težav, saj spremembe na drugih
delih sistema pomenijo tudi spremembo na težavnem delu. Na tem spoznanju gradi
tudi socialna pedagogika, ki ni osredotočena le na težave, ampak tudi na močne točke.
Ob poskusu spremembe je treba računati tudi na odpore, ki delujejo v smeri ohranjanja
trenutnega stanja in nasprotovanja spremembi (Dallos in Draper, 2010). Tako ne čudi,
da številni avtorji (Baxamusa, 2008, Harvey, 2012, v Fisher in DeFilippis, 2015, Jeriček
in Kordeš, 2003a, Jeriček in Kordeš, 2003b, Freire, 1972) zagovarjajo spremembo, ki
prihaja iz skupnosti in ne od zgoraj. Ob odporih težko pričakujemo, da bo prišlo do
želene spremembe, če se ljudje zanjo niso osebno zavezali. Spremembi od spodaj je
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naklonjena tudi v življenjsko polje usmerjena socialna pedagogika, ki izhaja iz
posameznika, njegovega zaznavanja resničnosti in virov dostopnih v okolju; s tem
zagovarja idejo, da je posameznik največji strokovnjak za svoje življenje (Razpotnik,
2014) in črpa iz Freirovega nauka. Freire (1972) spodbuja ljudi, da niso le opazovalci
svojega življenja, ampak da postanejo subjekti.
Prav dojemanje posameznika kot subjekta, aktivnega posameznika na prehodu iz
srednjega v novi vek je po mnenju Hämäläinena (2015) začetek socialnopedagoške
misli.
Hämäläinen (2012) pravi, da je treba socialno pedagogiko povezati s socialno politiko.
S tem se pridružuje ideji grških filozofov, ki so etične, politične in pedagoške težave
razumeli kot eno celoto (Hämäläinen, 2012, v Hämäläinen, 2015). Tako naj bi bili
socialni pedagogi glas ljudi z manj viri in naj bi spodbujali politiko, ki zagovarja
vključevanje in temelji na ljudeh, ne na idejah od zgoraj. Z visoko stopnjo
institucionalizacije v Sloveniji v letu 2014 je bilo v institucionalno varstvo vključenih
22106 ljudi (Flaker, 2015), in postavljanjem žice težko trdimo, da slovenska politika gre
v smeri vključevanja in upoštevanja glasu obrobja.
1.6.3 Socialna pedagogika med posameznikom in skupnostjo
Socialna pedagogika se ukvarja z interakcijami in soočenji med teorijami
individualizma in teorijami skupnosti, z idejo osebnostne rasti in aktivnim
državljanstvom. Če združimo ti dve ideji, dobimo moralno odgovornega državljana
(Hämäläinen, 2015). Socialni pedagog se je s tem znašel pred kompleksno dvojno
vlogo. Posameznikom pomaga pri vključevanju v skupnost in osebnostni rasti, kar pa
se nujno ne pokriva, saj kot ugotavljata Jeriček in Kordeš (2003a in 2003b), skupnost
od posameznika zahteva, da se odpove delu svoje individualnosti. Podobno trdi tudi
Bahovec (2005), ko govori o tem, da mora priti v skupnosti do določene stopnje
uklonitve skupnim prepričanjem. »Mi« tako nastaja na račun »jaz«. Pri tem lahko pride
do trčenja subjekta in skupnosti. S tem se socialna pedagogika nahaja v odnosu med
posameznikovo avtonomijo in zahtevami družbe (Reyer, 2002, Dollinger, 2006, v
Hämäläinen, 2015). V tem odnosu naloga socialnih pedagogov ni nadzorovanje
»outputa«, kar bi bilo v nasprotju s strokovnostjo in avtonomijo uporabnikov, ki ju
zagovarja model vodnika. Takšno stališče zagovarja tudi Bathany (2000, v Kordeš,
idr. 2004), ki pravico ljudi, da krojijo svojo usodo, gradijo avtentične, trajne skupnosti,
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kontrolirajo svoje vire, vodijo sebe in svojo evolucijo, vidi kot temeljno pravico ljudi in
pogoj za ustvarjanje resnične demokratične, civilne družbe. Pri izpostavljanju subjekta
in njegove dejavnosti le-te ne smemo zamenjati s participacijo, saj, kot opozarja
Shortall (2008, v Skerratt in Steiner, 2013), je tudi odločitev za neparticipacijo možna,
legitimna odločitev, ki je velikokrat sprejeta s položaja moči. Tudi odločitev za
neparticipacijo je odločitev, ki jo lahko sprejme le subjekt.
1.6.4 Prometej v socialni pedagogiki
Postati subjekt, odrešiti sebe in zatiralce, stalni dialog – se mi zdijo precej visoki cilji.
Pri tem se opazi prežetost Freirovega nauka s krščanstvom in marksizmom. Ne čudi,
da je Freire imel pomemben vpliv na teologijo osvoboditve. Ta je v drugi polovici 20.
stoletja pretresala Južno Ameriko, ko se je zavzemala za zatirane in prišla v navzkriž
z nekaterimi gibanji znotraj Cerkve. Vse ključne sestavine dialoga lahko v neomejenih
razsežnostih najdemo tako v krščanskem kot marksističnem nauku. Vsemu temu lahko
dodamo še odrešitev. Galimberti (2010) piše, da je zahodna družba prežeta s
judovsko-krščansko mislijo. Vsi vplivni nauki zahoda vsebujejo zaporedje: preteklost
je greh, sedanjost je trpljenje in prihodnost odrešenje. V marksizmu se to zaporedje
sliši: preteklost je trpljenje, sedanjost je revolucija, prihodnost je odrešenje. Pri Freiru
pa: preteklost je zatiranje, sedanjost je dialog in prihodnost osvoboditev. Vsi trije nauki
v sebi vsebujejo obljubo. Obljubo, ki je umrla z bogom. Obljubo (vedno) lepše
prihodnosti, obljubo odrešenja, osvoboditve.
Lahko upam na osvobojeno pravično družbo, pa vendar naj bi v današnjem svetu imel
mobitel in računalnik, ki potrebujeta baterije, za izdelavo teh pa po poročanju Amnesty
Internationala uporabljajo otroško delovno silo (Razkrito: Izkoriščanje otroške delovne
sile za izdelavo pametnih telefonov in akumulatorjev električnih avtov, Amnesty
International, 2016). Film The True Cost (Morgan, 2015) opozarja na izkoriščanje
delovne sile v tekstilni industriji. Iskanje oblačil, ki niso bila narejena z izkoriščanjem
delovne sile, je danes zelo težko opravilo. Kaj narediti? Naj obupamo in pustimo, da je
stanje takšno, kot je? Kaj lahko nadomesti upanje na boljšo družbo?
Grki so za srečo uporabljali besedo »eudamonia«, kar pomeni uspeh demona v
posamezniku, uspeh tistega, kar posameznika žene (Galimberti, 2011). Pot do
»eudamonie« se je po njihovem mnenju skrivala v navodilu delfskega preročišča:
Spoznaj samega sebe, spoznaj svojega demona in ga uresniči, vendar znotraj meja
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(Galimberti, 2010). Ne smemo pozabiti, da je Prometej pri Grkih priklenjen. Krščanstvo
je Prometeja z upanjem odklenilo. Vedno upamo, da bomo rastli, tako osebnostno kot
gospodarsko, živeli brez mej. Če v Google vtipkamo besedno zvezo »osebnostna
rast«, v Sloveniji najdemo kar dvajset podjetij, društev, zavodov in inštitutov, ki imajo v
svojem imenu ti dve besedi. Predstavljam si, da na teh krajih ni npr. bolnikov z
alzheimerjevo boleznijo. V življenje brez mej starost, bolezen, revščina, izkoriščanje
nimajo vstopa, zato jih trpamo na obrobja, kjer jih ne vidimo ali se vsaj pretvarjamo, da
jih ni.
Ne morem ustaviti izkoriščanja delovne sile, vojn in lakote, lahko pa ne menjam
mobitela, računalnika, ne kupujem vsako leto novih kolekcij, zašijem kakšno luknjo na
oblekah, volim stranke, ki se zavzemajo za pravičnejšo družbo, podpiram gibanja, ki
delujejo z zatiranimi, se v lokalni skupnosti zavzemam za osvoboditev.
Težo zavedanja mej v socialni pedagogiki izraža zahteva po nenehni refleksiji in že
prej omenjeni model vodnika. Skozi model vodnika smo socialni pedagogi omejeni,
omejeni z možnostjo poti in močjo, ki nam je dana s strani uporabnika in katere vloga
zagotovo ni delovanje, odločanje namesto uporabnikov. Čeprav je, kot izpostavlja
Klemenčič (2006), za spremembo v svojem življenju odgovoren vsak sam, smo
socialni pedagogi izpostavljeni tveganju, da neuspeh uporabnika enačimo z lastnim
neuspehom pri našem delu. Delujoči v poklicih pomoči svoje delo pogosto pojmujemo
ne le kot službo, ampak kot poslanstvo (prav tam), svojemu delu smo čustveno predani
in vanj vlagamo mnogo osebnega truda (Horvat, 1999, v Klemenčič, 2006). K gotovosti
o kvaliteti našega dela ne pripomore niti nedoločenost socialne pedagogike, ki ne
ponuja preprostih receptov in odgovorov, ali je nekaj prav ali narobe.
Dodatno nevarnost predstavljajo tudi miti, ki so prisotni pri strokovnjakih v poklicih
pomoči. Lockley (1995, v Klemenčič Rozman, 2010, str. 253) kot najbolj pogoste
navaja naslednje:
– Strokovnjak ne sme delati napak.
– Strokovnjak mora vedno pripeljati do najboljših rešitev.
– Strokovnjak je odgovoren za vse, kar se zgodi njegovemu klientu.
– Strokovnjak mora biti uspešen pri delu s klienti.
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– Strokovnjak ne sme imeti osebnih težav.
– Strokovnjak mora postaviti kliente na prvo mesto, sam je šele na drugem.
Vsem tem prepričanjem je skupna brezmejnost. Da bi se izognili takšnim prepričanjem
in s tem povezani neetični praksi, ki ne bi sledila modelu vodnika, Klemenčič Rozman
(2006, 2010) predlaga refleksijo. Refleksija je etičen proces, ki sledi navodilom
delfskega preročišča in tako skrbi za meje.
Kompetenca refleksije je navedena med osnovnimi kompetencami v gradivu
Evropskega združenja za socialno pedagogiko z naslovom A common platform for
social educators in Europe (2005, v Kobolt in Dekleva, 2006), omenjena pa je tudi v
drugih listah kompetenc, ki naj bi jih pridobivali socialni pedagogi. Vernooi (1995, v
Kobolt in Dekleva, 2006) govori o osebnih kompetencah, ki zajemajo predvsem
spoznavanje samega sebe, o sposobnostih analitičnega razumevanja situacij
uporabnikov v družbenih omrežjih, z refleksijo je povezana tudi kompetenca ravnanja,
ki zajema pripravljenost za samorefleksijo in kreativno iskanje situaciji prilagojenih poti
in načinov poseganja. Refleksija institucionalne vpetosti in lastnih prispevkov v delu z
ljudmi sta navedeni tudi na seznamu kompetenc, ki naj bi jih pridobili diplomirani
socialni pedagogi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (»Predstavitveni zbornik«, 2017).
Uvrstitev kompetence refleksije na vse te sezname kaže na pomembno mesto, ki jo
zaseda v socialni pedagogiki. Tudi na tem področju socialne pedagogike se kaže
odprtost za različne interpretacije.
Omenjeni seznami kompetenc izpostavljajo različne vidike refleksije. Tako ne
preseneča, da so si med seboj različne tudi opredelitve refleksije. Dewey (1993, v
Peltier, Hay in Drago, 2005) jo opredeli kot »aktiven, vztrajen in previden razmislek
kakršnih koli prepričanj ali oblik znanja v luči tega, kar jih podpira, in nadaljnji zaključek
h kateremu teži«. Kolb (1984, v Peltier, idr. 2005, str. 251) refleksijo vidi kot proces, v
katerem posamezniki osmislijo svoje izkušnje in je z novimi in prilagojenimi idejami
osnova za nadaljnjo prakso (action). Kot poudari Klemenčič (2006), imajo vse definicije
skupno to, da »refleksija pomeni razmišljanje, spoznavanje in posledično spreminjanje
lastnega delovanja pri strokovnem delu« (Klemenčič, 2006, str. 159).
Oris refleksije lahko zaznamo že v Aristotelovi Nikomahovi etiki (Aristotel, 1999, v
Birmingham, 2004). V njej Aristotel govori o »phronesis«, »episteme« in »techne«.
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»Phronesis« Aristotel (prav tam) opredeli kot stanje zasledovanja resnice, vključujoč
razlog, v skrbi za dejanja, o stvareh, ki so dobre ali slabe za ljudi. To pomeni znanje
prenesti splošne principe v določeno situacijo (Birmingham, 2004). »Episteme«
pomeni znanstveno znanje, ki naj bi držalo. »Techne« pa pomeni znanje za dosego
cilja, vendar pri tem moralnost ni pomembna. Za razliko od »techne« in »episteme« se
»phronesis« sprašuje, kaj je dobro in kaj slabo za človeka (Aristotel, 1999, v
Birmingham, 2004). S tem je že Aristotel pokazal, da rešitev ni ne v praksi (»techne«)
ne v teoriji (»episteme«), ampak v njuni povezanosti v »phronesis«, ki pa odpira nov
etični nivo. S tem refleksija nikoli ne more biti moralno nevtralen proces, zgolj tehnika,
ampak umetnost, ki nikoli ne da končnega odgovora in je odprta za interpretacijo.
Refleksija ni le mišljenje, kot izpostavljata Mintzberg in Gosling (2004, v Peltier, idr.
2005), ampak spraševanje, preizkušanje, analiziranje, sintetiziranje in borba.
Menim, da je pomembno zavedanje, da je vsaka refleksija le naša interpretacija, saj je
iluzija o moralno nevtralnem strokovnjaku nevarna. Moralno »nevtralni« strokovnjak je
izločen iz dogajanja in ne more prevzeti odgovornosti za svoj del, saj je le birokrat, ki
dela »moralno nevtralno«. Pomembnost prevzemanja odgovornosti med refleksijo
izpostavlja tudi Korthagen (v Birmingham, 2004), ki kot bistven pogoj za to vidi v
varnosti. Tako ne čudijo ugotovitve, da anksioznost, strah, osamljenost, nesmiselnost,
sovražnost onemogočajo kvalitetno refleksijo (Cole 1997, v Birmingham, 2004).
Varnost pa je povezana tudi z uspehom. Pomembnost uspeha, opažanja močnih točk
je že prepoznana pri uporabnikih, saj naj bi bila socialna pedagogika usmerjena v
življenjski prostor in povezana z iskanjem virov moči (Razpotnik, 2014), med študijem
pa sem večkrat slišal poziv, naj v svojem delu vidimo tudi male uspehe. Ellis, Carette,
Anseel in Lievens (2014) ugotavljajo, da smo ob uspešnih izkušnjah bolj pripravljeni
govoriti o napakah. Zdi se jim, da je tako lahko zaradi večje psihološke varnosti. Ob
neuspešnih izkušnjah pa se zmanjša naša samoučinkovitost, hkrati pa se so opazili
tudi primanjkljaj varnosti. Omenjeni podatki kažejo, da je ne glede na mesto v sistemu
za občutek varnosti in samoučinkovitost pomembno, da nam je omogočeno doseganje
uspehov.
»Phronesis« lahko najdemo tudi v Schȍnovem reflektirajočem praktiku (Schȍn, 1992,
v Klemenčič, 2006). Tako kot Freire (1972) tudi Schȍn (1992, v Klemenčič, 2006)
zavrača prakso brez teorije in teorijo brez prakse. Prva vodi v enkratne rešitve, ki pa
so le naključne in na dolgi rok ne pripomorejo k razvoju strokovnjaka in stroke, druga
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pa v teorijo, ki kot »nezmotljiva« ne more biti razlog za neuspehe, zato le-te pripiše
uporabnikom (prav tam). Reflektirajoči praktik je kot nasprotje te delitve zmožen
reflektirati med delovanjem (Schȍn 1987, v Klemenčič, 2006); skozi poskuse
sprememb razume situacije, vsak poskus spremembe pa s seboj prinese
nenačrtovane izide, ki situaciji dajejo nov pomen. S tem situacija reflektirajočemu
praktiku odgovarja, reflektirajoči praktik pa posluša, da bo lahko ponovno preoblikoval
situacijo (Schȍn, 1984, v Cushman, 2014). Refleksija med delovanjem zruši fasado
strokovnjaka, ki vse ve, in ponuja možnost učenja tako strokovnjaku kot uporabniku
(Schȍn, 1983, v Klemenčič, 2006). S tem je skladna s Freirovim (1972) modelom
problemsko usmerjene pedagogike, ki vidi subjekt tako v učitelju kot učencu in gradi
na povezanosti, ki ne temelji na »drugosti«. V nasprotju z refleksijo po delovanju se
refleksija med delovanjem dogaja tam, kjer težava nastane. Tako problem ni vzet iz
konteksta in se ga rešuje v življenjskem prostoru uporabnikov.
1.6.5 Življenjski prostor
Koncept življenjskega prostora se je razvil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot
postmoderna kritika specializiranega modernega socialnega dela in socialnega
varstva. S specializacijo so nadomestili do takrat nezadostni nivo strokovnosti in razvili
specializirane storitve, ki jih je radikalna kritika videla predvsem v službi prilagajanja
ljudi odtujenim, izkoriščevalnim razmeram z namenom pomiriti uporabnika (Grunwald
in Thiersch, 2009). Ponovno se vrača vprašanje objekta in subjekta. Objekta, ki ga
»strokovnjaki« želijo pomiriti z dogajanjem v svetu, in subjekta, ki ima ustvarjalno moč
spreminjanja sveta. Tako kot je Freire delal konkretno z nepismenimi in na podlagi
izkušenj ustvarjal pristope, ki so ljudem dali moč povedati svoje zgodbe, izzive, tudi
socialna pedagogika, usmerjena v življenjski prostor, svojo pozornost nameni
vsakdanjemu življenju, ki je bilo s specializacijo spregledano. Pri tem pluje med
ekstremom odtujene profesionalizacije na eni strani in totalno kritiko, ki je zahtevala
deprofesionalizacijo na drugi strani (prav tam). V tej razpetosti je socialna pedagogika
orientirana v življenjski prostor, je praktična znanost, v kateri se praktični modeli in
teoretični diskurzi razvijajo z roko v roki (Thiersch, 1998, v Grunwald in Thiersch,
2009).
1.6.6 Videti tudi dobro
Pri delu z ljudmi je pomembno ne le, da vidimo težave, ampak da vidimo tudi uspeh.
Ellis, idr. (2014) v tem vidijo neizkoriščen potencial in trdijo, da je učenje iz uspehov
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izredno pomembno, saj neuspehi lahko pustijo hude posledice. Avtorji ugotavljajo, da
veliko pozornosti namenjamo neuspehu, medtem ko uspeh pomeni manjšo možnost
za pregled teorij, ki so v ozadju (prav tam). Tako se ne sprašujemo, kako to, da nam
je uspelo, ampak le, kako to, da nam ni uspelo, in posledično uspehu ne damo
možnosti.
Pregled tako dobrih kot slabih alternativ za to, kar se je zgodilo, poveča motivacijo za
kasnejšo nalogo (Dyczewski in Markman, 2012, v Ellis, idr. 2014). Z analizo uspešnih
izkušenj se uporabniki bolj zavedajo svojega uspeha, kar se kaže v večji
samoučinkovitosti in motivaciji za postavljanje višjih ciljev (Ellis, Ganzach, Castle in
Sekely, 2010, Villado in Arthur, 2013, v Ellis, idr. 2014). Pomembnost izpostavljanja
uspehov, močnih točk je skozi teorijo opolnomočenja ena glavnih nalog socialnih
pedagogov. S strani profesorjev drugih smeri na Pedagoški fakulteti sem za odgovor,
kdo so socialni pedagogi, slišal: »To so tisti, ki jih pokličeš, ko ne veš, kaj bi še naredil.«
Sam to trditev razumem tako, da naj bi mi delali s tistimi, nad katerimi so drugi obupali,
torej imajo za seboj že zgodovino neuspehov, pogosto pa še diagnozo motenj v
vedenju in čustvovanju. Skratka, z obravnavo naj ne bilo nič narobe, težava je v motnji.
Naša naloga je, ne da vidimo le neuspehe, to so naredili že drugi, ampak tudi uspehe,
ki so jih drugi lahko spregledali.
»Opolnomočenje so procesi spremembe, ki predstavljajo izkušnje poskusov
prevzemanja kontrole nad svojim življenjem, usodo in okoljem.« (Rappaport, 1987, v
Sadan in Churchman, 1997, str, 3). Opolnomočenje pa se ne nanaša le na
posameznika, ampak je socialni proces sprememb, ki obsega tako posameznike kot
skupnosti (Sadan in Churchman, 1997). Če ponovno omenimo odkritje, da sprememba
enega dela sistema pomeni spremembo celotnega sistema, opolnomočenje tudi, če je
usmerjeno na posameznika, nikoli ne more biti le stvar posameznika, ampak je vedno
v odnosu z drugimi sistemi. Tako opolnomočenje posameznika lahko posledično
pomeni spremembo v družini, ta pa lahko pomeni spremembo v lokalni skupnosti. Če
pogledamo v drugi smeri, pa opolnomočenje lokalne skupnosti pomeni spremembo
njenih podsistemov. Da opolnomočenje nima vpliva le na posameznika, piše tudi
Zimmerman (1995, v Christens, 2012), ki pravi, da je opolnomočenje proces, skozi
katerega ljudje pridobivajo večjo kontrolo nad svojim življenjem, so proaktivni v svoji
skupnosti in razvijejo kritično razumevanje svojega socialnopolitičnega okolja.
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Christens (2012) pravi, da naj bi opolnomočenje vključevalo tako subjektivno dobro
počutje kot tudi objektivne spremembe v lokalnem sistemu.
Ljudje ne živijo v zaprtih mehurčkih, ampak med drugimi ljudmi, s katerimi se
povezujejo, pripovedujejo stare in si izmišljajo nove zgodbe; neupoštevanje
interpersonalnega vidika opolnomočenja bi bilo zanikanje družbe. Pri tem je ponovno
potrebno opozoriti na trditev Shortall (2008, v Skerratt in Steiner, 2013), da je tudi
odločitev za neparticipacijo lahko sprejeta iz položaja moči. Za opolnomočenje se je,
kot piše Goodman (1982, v Churchman in Sadan 1997), treba odreči ideji nevtralnih,
objektivnih strokovnjakov.
1.6.7 Kako misliti socialno pedagogiko?
Da končam z vprašanjem, kaj je socialna pedagogika. Socialna pedagogika je vse to,
kar sem napisal, nič od tega kar sem napisal in nekaj tretjega. Menim, da bomo takrat,
ko bomo lahko točno rekli, kaj je socialna pedagogika, postali naseljenci in bomo
izgubili svojo identiteto vodnikov. Negotovost, v katero smo brez jasnih navodil, kaj je
prav in kaj narobe, spuščeni socialni pedagogi, nam omogoča v drugem najprej videti
človeka in tako odpira prostor dialoga. Ta v nas vzpostavlja neskončen dvom, ki nas
spodbuja k stalni refleksiji. Z jasnimi navodili, obrazci in testi to srečanje dveh ne bi bilo
mogoče.
V vsej tej negotovosti se v socialni pedagogiki odpira prostor, v katerem socialna
pedagogika od znanosti prehaja v vero. Ob tem se nam lahko postavita vprašanji, kaj
je razlika med znanostjo in vero in kaj sploh lahko počneta ena ob drugi. Morda se zdi,
da smo odpravili negotovost, postavili svetnike in svete resnice ter s tem zanikali vse,
kar smo zagovarjali do sedaj. Naj zagotovim, da ni tako. Najprej bom začel s prvim
vprašanjem, razliko med znanostjo in vero.
Resnica, ki je posledica védenja, obstaja tudi sama, je splošno veljavna,
nezgodovinska, nadčasovna in omejena s predpostavkami in metodami spoznanja
(Jaspers, 1999). Resnica, ki je posledica vera, pa je v nasprotju s prvo, resnica iz
katere živim in obstaja le tako, da postanem z njo identičen, je zgodovinska, ni
splošnoveljavna, vendar je brezpogojna (prav tam). Tako socialni pedagogi
posedujemo znanje o socialnopedagoških temah, ki obstaja ne glede na to, kaj si o
njem mislimo in kako ga sprejemamo. Ko socialno pedagogiko na svoj način začnemo
živeti, pa naša resnica ne temelji več le na strogo preverljivih tleh, kjer velja splošno
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veljavno prav in narobe, ampak na veri, v kateri ostajamo zvesti sami sebi. Iz tega
sledi, da ne moremo zagovarjati ene, splošno veljavne socialne pedagogike, saj moja
ali tvoja »socialnopedagoška vera« ni obvezujoča tudi za druge socialne pedagoge.
Jaspers (prav tam) opozarja, da vere ne gre razumevati kot zgolj iracionalno, saj
obstaja le v povezavi z vednostjo, nič ne sme ostati neizprašano ali prikrito, skozi to se
vera nenehno osvetljuje, ozavešča, razvija in ostaja v radikalni odprtosti. »Jaz v to
verjamem« za socialne pedagoge ne more biti zadosten razlog njihovih dejanj. Odprta
kritična refleksija, ki dopušča dialog s samim seboj in z drugimi, je po mojem mnenju
nujen pogoj za socialnopedagoško prakso. Iz tega sledi potrebna kritična refleksija
vseh socialnih pedagogik. Menim, da obstoj različnih socialnih pedagogik ne more biti
razlog, da različne prakse nekritično označujemo kot socialnopedagoške. Če to
ponazorim s hrano, imamo veliko različnih vrst jabolk, pa vendar ne moremo trditi, da
so jabolki makaroni, lahko pa jemo makarone z jabolki, pri čemer pa ne moremo trditi,
da jemo le makarone ali le jabolka. Tako obstaja tudi veliko vrst socialne pedagogike,
kar ne pomeni, da lahko različne prakse vsevprek označujemo kot socialnopedagoške,
hkrati pa lahko opazimo prakse, ki so v nekih vidikih socialnopedagoške, imajo pa tudi
ne- ali celo antisocialnopedagoške lastnosti.

1.7 Načrtovanje podpore
Preden začnem pisati o načrtovanju, se bom ustavil pri delu naslova magistrske
naloge, pri načrtovanju podpore. Besedna zveza je dokaj nejasna, ne vemo, kdo in kaj
podpira, kdo načrtuje, o kakšnem načrtovanju in kakšni podpori govorimo. Kot sem
pokazal že pri socialnopedagoških konceptih, se moje razumevanje socialne
pedagogike močno opira na model vodnika in Freirovo pedagogiko ter s tem na
postavljanje človeka v središče zanimanja. Tako v svojem razumevanju vloge socialnih
pedagogov pri načrtovanju podpore lokalne skupnosti ne vidim v oblikovalcih
»odrešenjskih« idej, ki bi ponujale recepte, kako uspeti, ampak predvsem v poslušanju
in podpori ljudi, podpiranju dialoga in sprejemanju različnosti. Na tem mestu
zagovarjam idejo, da ne poskušajmo spreminjati ljudi tako, da bodo ustrezali naši
teoriji, ampak teorijo tako, da bo v skladu z ljudmi in njihovim življenjem. Ideja se morda
zdi dokaj preprosta, vendar kot bom pokazal, predstavlja predpostavko, ki spremeni
celoten proces načrtovanja. Če želimo ustvarjati teorijo, skladno z ljudmi, potem nas
morajo ljudje zanimati, moramo biti radovedni, kako živijo, kakšne so njihove, želje,
teme, kakšna je njihova vizija. Vnaprej pripravljene rešitve ali le prihod nekih zunanjih
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organizacij ob sledenju tej ideji ne pridejo v poštev. V tem poglavju bom večkrat omenil
urbano načrtovanje. Čeprav se zavedam razlik med mestom in podeželjem, menim,
da se tu izpostavljene ideje urbanega načrtovanja lahko aplicirajo tudi na podeželje.
Pri definiciji načrtovanja podpore lokalne skupnosti se bom opiral na definicijo
Fischlerja (2011), ki jo bom dopolnil z opozorilom Millard-Balla (2012). Fischler (2011)
v svojih petdesetih tezah o urbanem načrtovanju načrtovanje definira kot »mobilizacijo
volje z namenom doseči določene cilje, oblikovanje smeri prihodnjih dejanj potrebnih
za dosego cilja in sprejetje smernic za dodelitev sredstev (čas, denar, trud …) za ta
cilj« (prav tam, str. 108). Rezultati načrtovanja se kažejo v načrtih, ki se med seboj
lahko zelo razlikujejo. Vsebujejo tri komponente: voljo, smer dejanj in smernice (prav
tam).
Urbano načrtovanje je po Fischlerju (prav tam) kolektivno upravljanje urbanega
razvoja, z namenom oblikovanja človeških naselbin. Je mobilizacija skupne volje in
oblikovanje strategij za nastajanje, izboljšanje ali ohranjanje okolja, v katerem živimo
(prav tam). Fischlerjevi definiciji bi dodal še razlago Millard-Balla (2012), ki trdi, da je
za načrtovanje potrebno odpiranje novih možnosti, novih svetov, ki bi drugače ostali
zaprte, in tako ne more biti le zbiranje informacij ali začrtanje poti proti skupnemu cilju.
Načrtovanje tako ni le opazovanje ali povzetek skupnih odločitev, ampak z odpiranjem
novih svetov začetek spremembe. S tem ga ne dojemamo kot fazo, preden se začnejo
izvajati programi, ampak kot že začetek izvajanja programa. V kolikor zagovarjamo to
idejo, zagovarjamo tudi vključitev ljudi (v tem primeru lokalne skupnosti), za katere
načrtovanje poteka. Ob tem naj opozorim, da vprašanje ni le, ali je skupnost vključena
v načrtovanje, ampak predvsem, kako in v kolikšni meri je vključena.
Glede stopnje vključenosti in s tem potencialom za opolnomočenje Sadan in
Churchman (1997) navajata šest dimenzij:
– neposredna ali posredna intervencija,
– osredotočenost na storitve ali na prebivalce,
– fokusna ali odprta naloga,
– skupnost kot objekt ali subjekt,
– ekspertni ali reflektirajoči praktik.
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Čeprav socialna pedagogika zagovarja opolnomočenje, dojemanje uporabnikov kot
subjektov in s tem prevzemanje nadzora nad svojim življenjem, tega ne gre razumeti
kot absolutno zapoved. Tako Sadan in Churchman (prav tam) poudarjata, da gre te
dimenzije gledati na kontinuumu. Sam se tega zavedam, vendar kljub temu
zagovarjam, da se socialni pedagogi moramo prizadevati za pogoje, ki bi znotraj
različnih kontektstov čim bolj omogočali opolnomočenje uporabnikov. To smer utrjujejo
spoznanja, da na pozitivne psihološke izide kot varovalni dejavniki vpliva tudi aktivna
udeležba v skupnostnih organizacijah in demokratičnih procesih (Christens, 2012), še
posebej pa to velja za »strukture, ki dovoljujejo članom igrati pomembne vloge,
zagotavljajo socialno podporo, dostop do socialnih omrežij različnih organizacij in
izvajajo skupnostno akcijo« (Peterson, Zimmerman, 2004, v Christens, 2012, str. 539).
Za vključitev ni dovolj le uporaba »pravilnih« tehnik, potrebna je radikalna sprememba
v mišljenju, kdo diktira in izvaja proces ter kdo se uči in ima koristi od njega (IDS, 1998,
v Mayo in Rooke, 2008).
Fisher in DeFilippis (2015) ter Duhl (1993) izpostavljajo kritičnost razumevanja
konteksta lokalne skupnosti. Tako je za Duhla (prav tam) pomembno, kdo so, kakšna
je njihova zgodovina, način življenja, kakšne potrebe izražajo in opozarja pred vnaprej
pripravljenimi programi. Čikaška šola opozarja na prostorsko organiziranost
(Park,1936 v Baxamusa, 2008). Fisher in DeFilippis (2015) pa pravita, da kontekst
oblikuje izzive, ki se jih lotevamo, določa, kaj je možno in dovoljeno. Pri tem pa ne
preiskujemo le to, kar vidimo, ampak tudi zgodbe. Kot sem že omenil, skupnosti nad
150 člani potrebujejo skupne zgodbe, mite, v katere verjamejo in jih vežejo skupaj. V
Sloveniji je bila leta 2015 povprečna velikost gospodinjstva 2,47 člana (Statistični urad
Republike Slovenije, 2015), s čimer bi število 150 oseb dosegli s približno 61
gospodinjstvi. S tem lahko vidimo, da je število 150 hitro preseženo, s čimer
pomembno mesto pri načrtovanju dobijo zgodbe, miti lokalne skupnosti, za boljše
razumevanje konteksta pa tudi zgodbe, ki jih o njih pripovedujejo drugi. Duhl (2000, v
Jeriček in Kordeš, 2003b) za zgodbe pravi, da prestavljajo kolektivno modrost
skupnosti, ki se jo v nasprotju s konkretnimi podatki raziskav lahko prenese in prilagodi
tudi drugim skupnostim. Freire (1972) celo pravi, da obstajati kot človek pomeni
poimenovati svet. Poznavanje ljudi in konteksta, v katerem živijo, izpostavlja tudi
Fischler (2011), ki pravi, da naj bi urbani načrtovalci intimno poznali skupnost in okolje,
v katerem delujejo, za kar je potrebno skupno preživljanje časa in osebni stiki. Nihče
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ne more trditi, da pozna skupnost ali prostor, če ju pozna le s papirja ali ekrana (prav
tam). Poznavanje življenja ljudi, njihovih zgodb, zgodb okolja postavlja načrtovalce
podpore skupnosti v življenjski prostor članov skupnosti. Načrtovanje podpore se ne
more dogajati v laboratoriju, stran od ljudi.
Pri načrtovanju podpore skupnosti ne vključujemo le odraslih oseb, ampak tudi otroke.
Robert Aldrich je poudaril, da »… če mesto ni prostor, v katerem otroci radi živijo, bo
sčasoma postal prostor, v katerem ne bodo želeli živeti niti odrasli« (v, Duhl, 1993, str.
116). Tako podpora skupnosti ne more biti projekt manjše skupine strokovnjakov,
uglednih članov skupnosti, ampak skupnosti kot celote. Kot opozarja Duhl (1993), je
treba pri načrtovanju programov misliti ne le na večinsko prebivalstvo, ampak tudi na
marginalizirane skupine. Prav te naj bi bile med tistimi, ki izkusijo največ ranljivosti in
nestabilnosti (stigmatizacija, nasilje, revščina, negotovost …) v skupnostnem
kontekstu (Christens, 2012). Na tem mestu lahko naletimo na odpor s strani večinske
populacije. Menim, da to ne bi smel biti razlog za preplah ali obsojanje. Moscovici,
Lage in Naffrechoux (1969, v Melamed in Savage, 2013) so pokazali, da različnost, ki
nadomesti uniformnost v skupini, ustvarja negotovost. Kot ugotavlja Moscovici (1980,
prav tam), lahko manjšine s svojim nekonformnim mnenjem vplivajo na večino in so z
odklonom od nje nosilci inovacij. Manjšine nosijo potencial spremembe. Kot smo
pokazali že pred tem, pa sistem ne želi spremembe, ampak stare, že poznane vzorce.
Cilj v takšnem primeru ne more biti boj proti »drugemu«, saj bi bilo to le prepričevanje
prepričanih, ponavljanje istih vzorcev delitve, ampak s svojim delovanjem spreminjati
skupnost, pokazati, da si nismo vedno tujci in graditi na skupnih temeljih. Na tematiko
vpliva »izključenih« je zanimiv Baumanov pogled, ki pravi, da meje sistema najbolj
ogrožajo »pravi hibridi«, ki niso niti v sistemu niti izven njega, ampak vmes in v tej
poziciji postavljajo pod vprašaj socialne in kulturne meje (1991, v Marotta, 2002).
Potemtakem bi z aktivnim podpihovanjem boja proti drugemu le utrjevali meje med
skupinami. Le s »pravo hibridnostjo« lahko pridemo v položaj pogajanja o mejah.
Morda je prav moč sprememb in nejasna pozicija marginaliziranih skupin razlog, da se
njihova moč omejuje in se jih postavlja izven centrov moči. To teorijo podpira tudi
ugotovitev, da razvojne intervencije Združenih narodov večinoma niso zajele prav
marginaliziranih skupin. Kar 63 odstotkov pregledanih raziskovalnih poročil v 107
državah je ugotovilo, da imajo revni onemogočen dostop do infrastrukture, storitev in
priložnosti, ki so na voljo bogatejšim (Leavy in Howard, 2013, v Howard in Wheeler,
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2015). S tem, ko omejuje marginalizirane skupine, sistem vzdržuje trenutno
homeostazo in se mu ni treba spremeniti. Prav marginalizirane skupine so tiste, ki jim
je treba v skupnosti nameniti posebno moč in kjer se skriva potencial sprememb.
Ob spremembah pristanemo na negotovem področju, saj imamo pri delu s skupnostjo
opravka z netrivialnimi sistemi, katerih lastnost je, da ne moremo nadzorovati
»outputa« (Kordeš, idr., 2004). Tako ne moremo trditi, da bomo ob delu s točno
določenim receptom dobili točno določen izdelek. To lastnost opaža tudi postmoderno
načrtovanje, ki se zaveda, da je popolno razumevanje kompleksnih sistemov
nemogoča ideja (Boelens in Roo, 2016, Fischler, 2011). V skladu s tem Boelens in
Roo (2016) na temelju poststrukturalizma zagovarjata načrtovanje nedefiniranega
postajanja, pri čemer ne vemo, kje točno bomo končali in kako bo potekal razvoj. Ob
tej negotovosti menim, da bi bilo neetično predstavljati določeno skupino ali recept kot
odrešitev. Podobno trdi tudi Duhl (1993), ko govori o pomembnosti različnih pogledov,
smeri dela, poskusov, za kar pa je potrebno, da ni nekoga, ki bi imel popoln nadzor
nad vsem. Le-to je po njegovem mnenju pristop, ki nagovarja med seboj soodvisne
probleme (prav tam). Temu v stilu postmoderne morale sledi, da ni strogega »prav« in
»narobe«, tako ne sledimo eni »pravi«, nezamenljivi viziji ali »pravemu« vodji, ampak
več nadomestljivim, spreminjajočim se vizijam.
Kako bi v vsej tej negotovosti ocenili načrtovanje? Fischler (2011) pravi, da lahko
kakovost urbanega načrtovanja ocenjujemo z vidika rezultatov in procesa. Zaradi
nezmožnosti nadzorovanja »outputa« se bom osredotočil predvsem na kakovost
procesa. Proces je kakovosten, ko javnosti ponuja možnost za učenje, razpravljanje,
izenačuje moči, vsem omogoča dostop do odločanja in si prizadeva za transparentne
in konstruktivne razprave, ki so spoštljive do razlik (prav tam). Kakovostno načrtovanje
tako pomeni stopanje v partnerski odnos, v katerem so strokovnjaki in različni člani
skupine skupnosti enakovredni. Partnerski odnos opisuje recipročno, interakcijsko
sodelovanje med raziskovalci in skupnostjo ter deluje v skupni smeri skupno
postavljenih ciljev (Crist in Escandón-Dominguez, 2003). Partnerski odnos se ne
začne, ko je napisan načrt za nekoga, ampak še preden načrt obstaja. To podpira
ugotovitev, da zgodnja participacija v načrtovanju poveča možnost, da bodo
udeleženci vzeli načrt za svojega (Fischler, 2011). Podobna prepričanja zagovarja tudi
Bauman (1997, v Marotta, 2002), ko pravi, da so utopijska razmišljanja in utopijske
ideje, kot je »pravica« in »dobra družba«, sprejemljive le, v kolikor predstavljajo odprte
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pogoje in projekte. Zavedati se moramo, da ima stroka na mestu opravljanja skupnosti
bistveno krajšo zgodovino kot civilna skupnost. Tako Fischler (2011) piše, da urbano
načrtovanje obstaja, odkar so nastala prva mesta, medtem ko se je stroka na tem
področju razvila šele proti koncu 19. stoletja. S tem ideja o nujnosti strokovne
obravnave izgublja moč. Ljudje so med seboj morali sodelovati že pred pojavom stroke
na tem področju, imeli so moč in stroka jim po mojem mnenju te moči ne bi smela vzeti,
ampak jim biti v podporo pri uporabi moči. Idejo lastništva skupnosti nad načrti za
prihodnost zagovarjata tudi Jeriček in Kordeš (2003b), ki trdita, da bi vsaka skupnost
sama morala izdelati svoj lastni model, ki ne bi bil statičen, ampak bi se nenehno
spreminjal. Moč nad krojenjem svoje usode in partnerski odnos se sklada s Freirovo
pedagogiko osvoboditve. On bistven vir sprememb vidi v spremembi zatiranih, ki s tem
povzročajo spremembo celotne družbe. Tako kot imajo le zatirani moč spremeniti svoj
položaj, ima le skupnost moč graditi skupnost. Zato menim, da sta vprašanji, kdo si
želi sprememb in kdo bo spremembe dosegel, bistveni pri razmisleku o tem, kdo ima
moč v odnosu. Kot ugotavljata Jeriček in Kordeš (2003b), so pogoji za grajenje
skupnosti interes, volja in pripravljenost ljudi za grajenje skupnosti. Brez tega skupnost
ne more obstajati.
Idejam vključitve lokalne skupnosti v načrtovanje podpore, nezmožnosti nadzorovanja
»outputa« in opolnomočenja skupnosti sledijo tudi sodobne smernice (Christens, 2012,
Jeriček in Kordeš, 2003a, Jeriček in Kordeš, 2003b). Načrtovanje se s tem odmika od
tehnične znanosti, ki sprejema odločitve v zaprtem krogu strokovnjakov in namesto
tega postaja rezultat konsenza o situaciji (Boelens in de Roo, 2016).
Skladna s tem je bistvena sposobnost, ki naj bi jo po mnenju Duhla (1993) imel
strokovnjak pri delu s problemi – uvid v to, kako je vse med seboj povezano in
soodvisno, sposoben naj bi bil sistemskega mišljenja. Pri tem pa kot radovedni
strokovnjaki, ki se zavedamo kompleksnosti preučevane tematike, ne moremo ponujati
preprostih odgovorov in biti verniki svojih teorij, saj je vedno tako in ni tako ter nekaj
tretjega. Kompleksnost, s katero imamo opravka, zaznava poststrukturalizem, ki
zagovarja idejo, da je pomen vedno relativen, odnosen (Boelens in de Roo, 2016).
Socialni sistemi, kot so družina, soseska ali ideje dobrega, pravičnega, so vedno odprti
(prav tam), kompleksnosti ne moremo zapreti v »resnico«. Tako Jeriček in Kordeš
(2003b) pravita, da je proces izdelave »zemljevida«, tako našega kot skupnostnega,
nikoli dokončana naloga in se nadaljuje tudi, ko že delujemo v skupnosti.
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Pokazali smo, da načrtovanje ni objektiven proces, kar prepoznava tudi Fischler
(2011), ki poudarja politično vsebino načrtovanja, prelito z vrednotami, idejami, kako
bi nekdo moral živeti, kakšna bi morala biti družba, kakšno je ugodno okolje za dobro
življenje in družbo. To pa se ne izraža le v napisanem ali izvajanem načrtu, ampak že
v procesu načrtovanja. Tako je ideja samoupravljanja skupnosti zelo različna od ideje
profesionalnega upravljanja ali partnerskega odnosa med načrtovalci in skupnostjo.
Pravico do mnenja, kaj je dobro, kaj se potrebuje, kako ljudje živijo, kdo so, imajo v teh
treh primerih različne vpletene strani. Načrtovanje poteka tudi pod vplivom idej o
skupnosti, ki so znane načrtovalcem (Hoch, 2009). Že samo opazovanje bioloških
sistemov je aktiven proces, saj različni opazovalci lahko opazijo različne vzorce (Dallos
in Draper, 2010). Tako lahko načrti več povedo o načrtovalcih kot o skupnosti, ki naj bi
jo le-ti podpirali. Kot je ugotovila druga faza sistemske teorije, strokovnjak že s samim
opazovanjem spreminja sistem in je s tem del sistema (prav tam). Za zavedanje
našega prispevka, teorij, je bistvenega pomena refleksija, le tako lahko zadržujemo
odprtost načrtovanja. Pri tem menim, da to ne pomeni izključitev strokovnjakov.
Njihove zgodbe o skupnosti, idejah, vrednotah so prav tako pomembne, vendar po
mojem mnenju morajo biti prepoznane kot to, kar so, zgodbe in tako dati prostor tudi
drugim zgodbam. Refleksija nam pomaga razkrinkati »resnice« kot zgodbe in pokazati,
da je možno tudi drugače.
Jeriček in Kordeš (2003b) prav spreminjanje zaznavnega okvirja štejeta med najtežje
naloge, pred katero smo postavljeni, saj za nas to pomeni opustitev iluzije
»resničnosti«, s tem pa prehod na neznano in »nevarno« območje«. Prav strokovnjaki,
ki usmerjajo ljudi v spremembo, naj bi bili pripravljeni, da opustijo svoje iluzije o svetu,
sprememba se tako začne pri strokovnjakih in ne nujno pri skupnosti (prav tam).
Biološki sistemi imajo sposobnost spremembe in razvoja (Dallos in Draper, 2010). Ta
sposobnost pa je po mnenju Kordeša in Jeriček (2003b) potrebna za grajenje
skupnosti, saj kot bistvo grajenja skupnosti vidita spremembe, najboljši čas za
spremembe pa je kriza. Zakaj kriza? Dallos in Draper (2010) pravita, da sistemi bolj
kot v smeri spremembe delujejo v smeri stabilnosti in s tem ohranjanju trenutnega
stanja. Tako sistem ne bo usmerjen proti spremembi, če ta ni nujno potrebna. Podobno
stališče zagovarjata tudi McCgregor in Crowther (2016), ki pravita, da nujnost lahko
ustvari boljše življenje. Tako je med drugo svetovno vojno proizvodnja hrane v Veliki
Britaniji zrasla za 91 odstotkov, zmanjšale so se razlike v prehranjevanju med revnimi
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in bogatimi, spodbujalo se je učenje vrtnarskih sposobnosti (Hopkins, 2008, v
McCgregor in Crowther, 2016), Kuba pa je po embargu ZDA povečala samooskrbo v
tej meri, da so celo ljudje v mestu sami proizvedli polovico letne potrebe sadja in
zelenjave (Flintoff, 2007, v McCgregor in Crowther, 2016).
Ob odločitvi za spremembo pa te ne gre pričakovati že naslednji dan. Načrti, s katerimi
načrtujemo spremembe, potrebujejo čas, da se uresničijo (Fischler, 2011), to pa lahko
tiste, ki so vključeni v projekt, frustrira. Zato je pomembno, da kot pravi Fischler (prav
tam, str. 111 ) »… idealizem gre z roko v roki z realizmom«. Tako je pomembno, da
imamo cilj, ki ga želimo doseči v prihodnosti, vendar delamo s tem, kar nam je trenutno
na voljo.
Ob tem se lahko vprašamo, na čem gradimo skupnost in kako vpeljemo ideje v prakso.
Harrari piše, da je za skupnost bistveno opravljanje, saj se tako prenašajo informacije,
komu lahko zaupamo in komu ne moremo, zgodbe o drugih ljudeh in skupnosti (2017).
Za opravljanje pa je potrebno, da imamo medsebojne stike, zaradi česar Tönnies
(1999) piše, da so sosedske skupnosti bolj nagnjene k prepirom. Ob tem vidimo, da
lokalna skupnost potrebuje skupno preživljanje časa, da lahko o drugih zgradijo
zgodbe, najdejo skupne točke in konflikte. Freire (1972) govori o generativnih temah,
ki jih odkrivamo skozi raziskovanje in predstavimo kot problem. Vizijo grajenja
skupnosti na s konsenzom sprejetih skupnih problemih zagovarjata tudi Jeriček in
Kordeš (2003a in 2003b). Generativne teme in problemi niso objektivno dejstvo. Tako
Freire (1972) pravi, da generativne teme obstajajo v ljudeh, njihovih odnosih in so
vedno subjektivne. Priznavanje subjektivnosti daje pravico glasu vsem skupinam.
Jeriček in Kordeš (2003b) pravita, da moramo ljudem dati pravico, da se izrazijo in med
seboj spoznavajo. Grajenje skupnosti je tako stranski produkt dela, na konkretnih
temah, problemih. Naloga socialnih pedagogov je, da vidijo širšo sliko od konkretnega
problema in delujejo tudi za kakovosten stranski produkt (prav tam). Tako socialni
pedagogi v delu s skupnostjo ne moremo biti usmerjeni le na formalno rešitev
problema, ampak tudi na proces ali kot pravita Jeriček in Kordeš (prav tam, str. 216):
»Naša naloga je, da imamo v mislih ne le konkretno akcijo, ki se je sprožila v skupnosti,
ampak širšo vizijo o prihodnosti te skupnosti.«
Načrtovanje podpore lokalne skupnosti je nikoli končan projekt. V delu z netrivialnimi,
spreminjajočimi se sistemi, ne moremo predvideti, kam nas bo določen načrt pripeljal.
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Včerajšnji načrti niso nujni ustrezni za današnji dan. Nikoli ne moremo stopiti dvakrat
v isto reko, kot je rekel Heraklit, tako tudi dvakrat ne moremo priti v isto skupnost. To
nas postavlja v vedno nove situacije, nove izzive, na pot, ki je ne moremo predvideti,
in prav to je, kot sem pokazal že na začetku, glavna lastnost socialne pedagogike.
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2. Empirični del
2.1 Ozadje projekta
V januarju 2016 se je pojavila pobuda Javnega stanovanjskega sklada MOL1, da se
pripravi projekt revitalizacije izbrane lokalne skupnosti in se z njim prijavi na razpis
Urban innovative action. Mesec kasneje je JSS MOL pri raziskovalcih z oddelka za
socialno pedagogiko (formalni nosilec študije je bilo Društvo Kralji ulice) MOL naročil
študijo lokalne skupnosti, osnovane na terenskih intervjujih z vsemi prebivalci
skupnosti, ki jo je MOL izbral kot lokacijo projekta, ki ga je želel prijaviti na razpis. Po
dokončani študiji lokalne skupnosti (v nadaljevanju jo imenujem Študija lokalne
skupnosti) se je oblikoval tim enajstih organizacij, ki je pripravil prijavo projekta (v
nadaljevanju Prijava projekta). Prijava projekta se je pripravljala na štirih sestankih.
Prvi je bil v obliki možganske nevihte, ki jo je za tim sodelujočih pripravila in izvedla
ena izmed sodelujočih organizacij. Na drugega je bila poleg tima enajstih organizacij
(ki jih v nadaljevanju imenujem tudi načrtovalci) povabljena še lokalna skupnost in je
potekal v prostorih lokalne osnovne šole. Na tem sestanku (ki ga bom v nadaljevanju
še večkrat omenil) je bila med drugim predstavljena že dokončana Študija lokalne
skupnosti. Na tretjem in četrtem so načrtovalci dokončali Prijavo projekta.
Kronologijo načrtovanja projekta kaže shema na naslednji strani:

1

V nadaljevanju JSS MOL.

50

Naročilo Študije lokalne skupnosti pri KU

Izvedba Študije lokalne skupnosti (vključuje prisotnost raziskovalcev na terenu zaradi izvedbe
intervjujev in opazovanje)

Oblikovanje projektnega tima

Prvi sestanek načrtovalcev - možganska nevihta

Drugi sestanek načrtrovalcev, v enem delu s predstavniki lokalne skupnosti, in predstavitev Študije
lokalne skupnosti

Tretji in četrti sestanek samo načrtovalci z namenom dokončanja Prijave projekta

Končna oblika Prijave projekta

2.2 Opredelitev raziskovalnega problema
MOL, tako kot druge mestne občine in mesta, nudi podporo svojim lokalnim
skupnostim med drugim na področju infrastrukture in socialnih dejavnostih. Podpora
se nanaša na vse lokalne skupnosti po Ljubljani in je rutinska, torej bolj ali manj redna
in v skladu z vedno omejenimi finančnimi sredstvi. Možnost pridobitve obsežnega
dodatnega financiranja na evropskem razpisu je za MOL pomenila možnost, da izbere
neko lokalno skupnost, za katero bi se pripravil poseben program urbane revitalizacije
in prijavil na razpis. Razpis je bil – glede na svojo obsežnost in razčlenjenost –
zahteven in je od prijaviteljev (to je mest) pričakoval, da proces izvajanja projekta, ki bi
praviloma moral obsegati delovanje v smislu podpore neki lokalni (ali mestni)
skupnosti, natančno načrtuje in strukturira, opremi z vidiki evalvacije in ugotavljanja
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učinkov itd. V tem smislu se je v projektu načrtovana podpora razlikovala od prej
omenjene rutinske podpore mesta lokalnim skupnostim in je odpirala vprašanja, kako
načrtovati (in kasneje seveda izvajati) podporo skupnosti.
V današnjem času je eno od ključnih strokovno političnih gesel, tudi pri tovrstnih
evropskih razpisih – socialno vključevanje. To je pojem, ki je hkrati eden od temeljnih
pojmov današnje socialne pedagogike in njeno ključno področje ter cilj strokovne
dejavnosti. Razmeroma redko pa se zgodi, da bi bili socialni pedagogi in socialna
pedagogika povabljeni k načrtovanju podpore razvoja lokalnih skupnosti, kjer naj bi se
uresničevalo tudi socialno vključevanje. Čeprav se znotraj socialne pedagogike govori
o lokalnih skupnostih, v večini primerov2 lokalna skupnost kot celota ni med glavnimi
temami teh razprav. Ideje v smeri vključevanja določenih skupin ljudi v lokalne
skupnosti bi se po mojem mnenju morale spraševati tudi o tem, v kakšno lokalno
skupnost vstopajo, kako bodo vstopili, se vanjo vključevali in kako bodo delovali z
lokalno skupnostjo. Če želimo delovati v lokalni skupnosti, je treba delati s celotno
lokalno skupnostjo.
Načrtovanje in izvajanje programov, kot je bil ta, ki ga je MOL želel prijaviti na razpis,
predstavlja nadaljevanje rednih procesov podpore razvoja mestnih lokalnih skupnosti,
ki so bili prisotni že pred tem. Menim, da bi bilo treba že fazo načrtovanja dojemati kot
podporo skupnosti in jo reflektirati.
V svojem delu z uporabo socialnopedagoških konceptov analiziram načrtovanje
podpore lokalne skupnosti. Beseda »socialna« v socialni pedagogiki nakazuje na
sistemsko usmerjenost in s tem zavrača poenostavljene vzročno-posledične povezave
ter pogled, usmerjen zgolj na posameznika. Socialna pedagogika se z zagovarjanjem
usmeritve v življenjski svet dotika vsakdanjega življenja uporabnikov, torej tudi življenja
v lokalni skupnosti. Menim, da je načrtovanje zelo pomemben del procesa podpore
skupnosti (čeprav ne tako opazen), saj so že v načinu načrtovanja, idejah o podpori
skupnosti, odnosu med strokovnjaki in člani skupnosti ter njihovi participaciji, prisotne
teorije, kdo je kdo in kje je njegovo mesto. Načrtovanje pa je, tako kot je predstavljeno
v teoretičnem delu, že začetek procesov podpore (ali prevlade) lokalne skupnosti.

2

Temo skupnosti sicer v svojih delih obravnavata Jeriček in Kordeš (2003a in 2003b).
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V magistrski nalogi analiziram, katere implicitne teorije so bile prisotne, kakšni so bili
odnosi med vpletenimi pri načrtovanju projekta ter kateri koncepti socialne pedagogike
so bili prisotni pri načrtovanju podpore lokalne skupnosti. Razmislek o procesu
načrtovanja procesa podpore lokalne skupnosti odpira prostor za debato o načinu
socialnopedagoškega dela z lokalno skupnostjo kot celoto.

2.3 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja
Cilji raziskave je bil analizirati in reflektirati proces načrtovanja podpore lokalni
skupnosti, kakor se je uresničeval ob pripravi prijave projekta na razpis Urban
innovative action. Ta splošni cilj je obsegal tri bolj specifične cilje::
– Analizirati implicitne teorije načrtovalcev projekta in ekipe, ki je izvedla Študijo
lokalne skupnosti med načrtovanjem projekta.
– Primerjati prijavljeni projekt in socialnopedagoško raziskavo (Študijo lokalne
skupnosti).
– Analizirati koncepte socialne pedagogike, ki so uporabni pri načrtovanju
podpore lokalni skupnosti.
Raziskovalna vprašanja:
RV1: Katere implicitne teorije načrtovalcev Prijave projekta in tima, ki je pripravil Študijo
lokalne skupnosti, so bile prisotne pri načrtovanju projekta?
RV2: Kako, kateri in v kolikšni meri so bili pri načrtovanju projekta prisotni
socialnopedagoški koncepti?
RV3: V kolikšni meri in kako so bili razumevanja in predlogi, prisotni v Študiji lokalne
skupnosti, uporabljeni v Prijavi projekta?

2.4 Metoda in raziskovalni pristop
Projekt je bil zamišljen kot akcijsko raziskovanje. Predstavljeno in analizirano
načrtovanje (študija lokalne skupnosti, proces pisanja prijave projekta in prijava
projekta) naj bi bil le prvi korak te raziskave, vendar se projekt ni nadaljeval, ker ni bil
izbran na razpisu in posledično naslednjih korakov ni bilo. V teoretičnem delu sem
pregledal domačo in tujo literaturo na obstoječem področju ter jo umeščal v aktualna
dogajanja, v empiričnem delu pa sem kvalitativno obdelal, analiziral in med seboj
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primerjal raziskovalno poročilo (Študijo lokalne skupnosti), Prijavo projekta, zapise
sestankov, zgodbo o naselju in moja opazovanja.
Zaradi zagotavljanja anonimnosti udeleženih v raziskavi je bila opravljena
anonimizacija nekaterih sodelujočih organizacij in njihovih predstavnikov.
2.4.1 Udeleženci procesa načrtovanja
Skupina načrtovalcev je obsegala predstavnike enajstih organizacij, ki delujejo na
področju medijev, nepremičnin, edukacije, prevoza, dela z mladimi, brezdomci, otroki,
starostniki, izobraževanja in menedžmenta, njen del pa so bili tudi predstavniki mestne
oblasti ter vsi člani ekipe, ki je izvedla Študijo lokalne skupnosti. Med pripravo projekta
so se skupini pridružili še predstavniki organizacije, ki se profesionalno ukvarja s
pripravo in vodenjem velikih projektov.
Skupina izvajalcev Študije lokalne skupnosti je štela štiri člane, od katerih sva bila dva
študenta magistrske stopnje socialne pedagogike z izkušnjami pri delu z ljudmi, dva
pa poklicna raziskovalca. Člani raziskovalne ekipe smo bili vključeni tudi v ekipo
načrtovalcev.
V Študiji lokalne skupnosti je bilo zamišljeno, da bomo intervjuvali predstavnike vseh
stanovanjskih enot v naselju. Vzorec študije je zajemal 91 gospodinjstev v izbrani
lokalni skupnosti. Od 91 tamkajšnjih stanovanjskih enot je bilo 43 stanovanj v lasti
MOL, 48 pa v zasebni lasti. 34 (17,3 odstotka) prebivalcev naselja je bilo zaposlenih,
29 (14,7 odstotka) upokojenih, 53 (26,9 odstotka) jih je obiskovalo šolo ali vrtec, 21
(10,7 odstotka) jih je bilo brezposelnih, za 60 (30,5 odstotka) pa nismo imeli podatkov
o zaposlitvenem stanju. V 58 gospodinjstvih, za katere smo imeli podatke, je živelo 37
oseb starih od 0 do 15 let, 33 oseb od 16 do 25 let, 6 med 26 in 30 let, 56 med 31 in
50 let, 36 med 51 in 65 let in 19 oseb, starejših od 65 let (Dekleva, Razpotnik, 2016).
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Seznam udeleženih:

MOL (pobudnik in
vodja prijave
projekta)

Tim načrtovalcev

• enajst organizacij z območja MOL
• izvajalci Študije lokalne skupnosti

Ljudje, za katere • kot intervjuvanci
se načrtuje
(lokalna skupnost) • prisotni na delu drugega sestanka
2.4.2 Viri podatkov
V analizi uporabljam naslednje vire podatkov oz. dokumente:
1. Dokument Študija lokalne skupnosti (ki vključuje citate iz pogovorov s prebivalci
lokalne skupnosti).
2. Dokument Prijava projekta (v angleščini).
3. Zapisi o opazovanju lokalne skupnosti (med intervjuvanjem).
4. Zgodba o naselju (posredovana s strani predstavnice okolice lokalne skupnosti,
ki je bila ena izmed članic tima načrtovalcev)
5. Zapisi o opazovanju sestankov tima načrtovalcev.
2.4.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Za potrebe prijave projekta je bila opravljena Študija lokalne skupnosti. Pri pripravi lete smo sodelovale štiri osebe, dva poklicna raziskovalca in študentka ter študent
magistrskega programa socialna pedagogika. Pred začetkom smo pridobivali
razpoložljive informacije o naselju in se na srečanjih pripravljali na intervjuje.
Pripravljen je bil obrazec z vprašanji, ki pa se je izkazal za nepraktičnega. V življenjski
prostor stanovalcev smo vstopali nepovabljeni in nenapovedano. Pojavili smo se na
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vratih, se predstavili in predstavili namen obiska. V nekaterih primerih smo se začeli s
prebivalci naselja pogovarjati na ulici ali pa so nas sami povabili v stanovanje. Pogovori
so bili približno v polovici primerov glasovno snemani, v polovici primerov pa je bil
pogovor zabeležen pisno (Dekleva, Razpotnik, 2016). Na osnovi terenskega dela se
je oblikovala baza prepisov intervjujev ter je bilo oblikovano poročilo – Študija lokalne
skupnosti.
Pri Prijavi projekta se je oblikoval tim enajstih organizacij (načrtovalci), ki so se sestale
na štirih sestankih. Avtor sem sodeloval na prvih dveh sestankih in si beležil opažanja.
Strinjanje za uporabo pisnih dokumentov in dokumentacije komunikacij mi je bilo
posredovano v elektronskem sporočilu Saša Rinka, direktorja JSS MOL.
2.4.4 Postopki obdelave podatkov
Gre za kvalitativno analizo dveh dokumentov (Študije lokalne skupnosti in Prijave
projekta), zapiskov srečanj načrtovalcev, zgodbe o naselju in lastnega opazovanja.
Omembo vseh podatkov iz teh virov bom v nadaljevanju opremil z omembo enega teh
virov. Po prebiranju materiala sem določil enote kodiranja in jim pripisal ustrezne
pojme. Pri tem sem bil bolj osredotočen na teme, izpostavljene v teoretičnem delu, in
ne na pred tem postavljena raziskovalna vprašanja.
Najprej sem kodiral vsako enoto posebej, nato pa za potrebe uvida v prepletanje in
razlikovanje razvrstil kodirana besedila Študije lokalne skupnosti, Prijave projekta,
zapisov o opazovanju lokalne skupnosti, zgodbe o naselju in zapisov sestankov v kode
drugega reda.
Na podlagi pridobljenih kod drugega reda sem oblikoval sistem abstraktnih
konceptualnih kategorij, ki so predstavljale ključne teme in preko gradnje pritlehne
teorije vodile do odgovorov na raziskovalna vprašanja. V prikazu rezultatov analize
prosto (vendar na osnovi kodiranja) izbiram citate iz analiziranih dokumentov v skladu
z mojim celostnim analitičnim vpogledom v raziskovano problematiko.
In še dodatna opomba: sam sem bil prisoten pri Študiji lokalne skupnosti in le na prvih
dveh sestankih tima načrtovalcev. Glede na to, da na zadnjih dveh sestankih nisem bil
prisoten, je analiza sestankov omejena na podatke, ki so mi bili dostopni na prvih dveh.
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2.4.5 Omejitve raziskovalne metodologije
Zaradi lastne udeležbe v vseh raziskovanih gradivih, osebne vpetosti v raziskovano
temo in mojega subjektivnega razumevanja socialne pedagogike lahko prihaja do
pristranskosti rezultatov v smislu razumevanje mojih prepričanj kot pravilnejših. Za
večjo transparentnost sem v poglavju Moje ozadje na začetku magistrske naloge
zapisal svojo izkušnjo skupnosti in v teoretičnem delu na podlagi teorije vključil tudi
svoja razmišljanja o preiskovani tematiki. Druge vidike sem pridobival tudi ob
konzultacijah z mentorjem in drugimi, s katerimi sem delil svoja razmišljanja ob pripravi
magistrske naloge.

2.5 Analiza zbranih podatkov
2.5.1 Pojasnila bralcu
Pri odgovorih na raziskovalna vprašanja se večkrat sklicujem na teoretični del. Kot sem
zapisal že pred tem, teoretični del predstavlja bazen idej in osebnih prepričanj, iz
katerega sem črpal pri analizi materiala. Vračanje k teoretičnem delu postavlja
odgovore na raziskovalna vprašanja v kontekst mojega razmišljanja in pomaga pri
jasnosti odgovorov.
Odgovori na raziskovalna vprašanja niso objektivni in dokončni. Gotovo bi v
analiziranem materialu marsikdo izpostavil druge teme in spet druge spregledal ter
imel na izpostavljene probleme drugačne poglede. V prepričanju, da je dialog prava
pot, menim, da je raznolike ideje o procesu načrtovanja treba vedno znova premlevati,
za kar pa je potrebno, da problemov ne zaključujemo prehitro.
Ko probleme zaključimo, ti prenehajo obstajati. Odgovori na vprašanja in moja
razmišljanja v razpravah niso niti »recepti« niti niso pravilni, zato jih prebirajte kot
uvodna razmišljanja na izpostavljeno problematiko.
Čeprav se izpostavljene teme med seboj prepletajo, sem jih poskušal razčleniti. Kljub
temu lahko v nekaterih temah najdete tudi druge obravnavane teme. Neizbežno
prepletanje izpostavljenih tem po mojem mnenju kaže predvsem na potrebo po
sistemski obravnavi obravnavanega vprašanja, saj sprememba kateregakoli dela
pomeni spremembo celotnega sistema. S tem preproste ideje delovanja le na enem
področju (npr. vključevanja) odpadejo, saj s tem, ko delujemo na tem področju,
delujemo tudi na ostalih.
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Ob vključitvi Prijave projekta med gradivo je treba razumeti tudi birokratske zahteve, ki
prijavitelje usmerjajo k zapisom določenih tem, idej. Prijava projekta ne predstavlja
nujno mnenja načrtovalne ekipe in je lahko v določenih delih prilagojena razpisnim
pogojem z namenom pridobitve sredstev. Tako lahko predstavlja ideje načrtovalne
ekipe ali pa zahteve evropske birokracije.
V procesu branja se je izkazala potreba po štirih kategorijah (lokalna skupnost, proces
načrtovanja v povezavi s širšo okolico, opolnomočenje in delitev mi/oni), ki jih bom
predstavil pred odgovarjanjem na raziskovalna vprašanja in jih zaključujem z epilogom.
S tem bom zagotovil jasnejšo sliko raziskovane tematike.
2.5.2 Lokalna skupnost
V nadaljevanju bom za stanovalce območja, na katerem je bila opravljena študija
lokalne skupnosti in za katerega se je načrtovala podpora, uporabljal različne termine:
prebivalci soseske, stanovalci, lokalna skupnost. Medtem ko sta prva dva nesporna in
z lahkoto preverljiva (preprosto vprašanje, kdo živi tam, odpravi vse dvome), pa tretji
ni tako samoumeven, saj kot sem ugotavljal že v teoretičnem delu, za skupnost ni
dovolj nekaj ljudi na kupu. V tem delu pojasnjujem, zakaj na tem mestu lahko govorim
o lokalni skupnosti.
Lokalni zato, ker so meje z zunanjim delom v tem primeru jasno določene. Skupnost
se na podlagi ozemeljske delitve loči od ostalega dela, kar je dokaj očitno že po videzu
območja. Lokalna skupnost je kot otok enonadstropnih hiš, ki je ločen od ostalih
večnadstropnih hiš, ki stojijo pred vstopom v naselje. V naselje in iz njega se pride
samo iz ene strani in v tem smislu predstavlja končno točko.
V teoretičnem delu pri skupnosti izpostavljam definicijo Kordeša in Jeriček, ki pravita,
da je skupnost »socialni sistem, ki sam sebe definira kot skupnost, ki se samoustvarja
in samoohranja« (Jeriček, Kordeš, 2003b, str. 209). Tako v Študiji lokalne skupnosti in
Prijavi projekta oz. celotnem procesu je moč najti odseke, ki potrjujejo obstoj lokalne
skupnosti, kot tudi tiste, ki definicijo naselja kot skupnosti postavlja pod vprašaj.
Pojave, zabeležene v zbranem gradivu, ki kažejo na obstoj lokalne skupnosti, delim
na več pojavov, ki so med seboj povezani in se prepletajo. Prvi, ki ga izpostavljam je
vzpostavljanje diskurza mi/oni. Ta po eni strani zahteva poistovetenje s skupnostjo, po
drugi pa diferenciacijo, ki jih ločuje od ostalih skupnosti. Drugi pojav, ki kaže na obstoj
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lokalne skupnosti, so napetosti in simpatije med prebivalci naselja, kar kaže na obstoj
tega, čemur Tönnies (1999) pravi sosedstvo. Zaznali smo obstoj zgodb lokalne
skupnosti, ki jih, kot piše Harari (2017), potrebuje vsaka skupnost, ki šteje več kot 150
članov. Opravljanje, ločevanje, spore in simpatije razumem kot načine ustvarjanja
skupnih zgodb in tem ter kot bistvene procese vzpostavljanja skupnosti.
Študija lokalne skupnosti izpostavlja kar nekaj primerov, v katerih je s strani članov
lokalne skupnosti prišlo do pozicioniranja mi/oni. To lahko vidimo med prebivalci
naselja kot tudi med naseljem in njegovo okolico. Ker bom delitev mi/oni natančneje
obravnaval v kasnejšem poglavju, tu navajam le nekaj zapisov, ki prikazujejo
omenjene procese vzpostavljanja omenjene delitve.
Tako je več intervjuvancev omenjalo določenega prebivalca, ki naj bi bil sprt z mnogimi,
še posebej s svojim prvim sosedom, isto pa je omenjal tudi ta določeni prebivalec.
(Študija lokalne skupnosti)
Raziskovalci, ki smo opravljali Študijo lokalne skupnosti, smo v naselju zaznavali za
Ljubljano netipičen način skupnostnega življenja.
Na koncu pa še komentar, da smo bili intervjuvarji na terenu, predvsem ko je bilo lepo
vreme in sonce, priča intenzivnemu sosedskemu ali skupnostnemu srečevanju na
poteh in zelenicah naselja. Veliko ljudi je bilo zunaj, tam so kaj delali, se srečevali in
pogovarjali. (Študija lokalne skupnosti)
Zdi se, da taka vrsta naselja, kot je SRM3, ne dopušča povsem individualiziranega
načina življenja, kot ga poznamo v prevladujočih urbanih soseskah našega mesta.
(Študija lokalne skupnosti)
Naše zaznavanje intenzivnih medsoseskih stikov potrjujejo izjave intervjuvancev.
Ljudje, ki živijo v središču naselja, so omenjali, da jim ni všeč, da se otroci z žogami
igrajo na zelenici, saj žoge pogosto priletijo in zadenejo njihov avto, ograjo, okno.
(Študija lokalne skupnosti)

3

Namesto imena lokalne skupnosti uporabljam kratico SRM (skupnost na robu mesta).
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Gospa je žalostna, ker sta se pred kratkim skregali z do takrat najboljšo sosedo.
Skregali sta se zaradi prikolice, ki jo je njen mož pustil pred hišo sosede. Soseda je
bila do nje izredno nesramna in groba. Do danes se ji ni opravičila. Gospa govori, da
je zaradi tega tudi zbolela in hodila k doktorju. Bilo je zelo hudo. (Študija lokalne
skupnosti)
Vsi v družini poudarijo, da se v soseski dobro počutijo. Najbolj se družijo z bližnjimi
sosedi, babica pa definitivno pozna največ ljudi in z njimi redno »kofetka«. (Študija
lokalne skupnosti)
O pomembnosti preživljanja skupnega preživljanju prostega časa govorijo tudi predlogi
aktivnosti za odrasle v skupnostnem centru, ki imajo, kot pravi Študija lokalne
skupnosti, eno skupno točko.:
Skupna točka vseh teh mnogih predlogov je preprosto – prostor za druženje. (Študija
lokalne skupnosti)
Vzpostavljanje stikov med prebivalci naselja, ki smo ga zaznavali oblikovalci Študije
lokalne skupnosti, in vzpostavljanje diskurza mi/oni gre razumeti tudi s strani
marginalizacije lokalne skupnosti, ki so jo poudarjali člani te skupnosti:
Pravi, da so najbolj ogrožen predel v Ljubljani, ker nimajo trgovine, avtobusa, asfalta
(makadam in prah). (Študija lokalne skupnosti)
Pravi, da v naselju niso čutili težav, dokler niso prišli oni in začeli s podiranjem utic,
ograj (sedaj jim živali skačejo čez vrtove in jim sosedje kradejo). (Študija lokalne
skupnosti)
V prenovi ne vidi smisla in ne verjame, da se bo sploh kaj naredilo, saj so v preteklosti
prejemali le obljube ... Čudno se mu zdi, da se štirideset let nihče ni zanimal zanje,
sedaj pa bodo kar naenkrat tukaj toliko delali. (Študija lokalne skupnosti)
Še ena opazna skupina treh izjav pa je govorila o nepodpori in neposluhu s strani
krajevne skupnosti4 ter o tem, da jih tam menda imenujejo »cigansko naselje«. (Študija
lokalne skupnosti)

4

V resnici gre za četrtno skupnost.
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Marginalizacija je bila poudarjena tudi v Prijavi projekta. Tim enajstih organizacij, ki so
oblikovale Prijavo projekta, je za enega izmed ciljev zastavil integracijo prebivalcev
naselja v širšo okolico. Z dokumentarnim filmom naj bi prikazovali težave socialne
izključenosti. V Prijavi projekta je omenjeno tudi medsebojno izključevanje.
Tudi predstavnica širše okolice je poročala, da okolica naselje dojema kot rob družbe,
ki se ne vključuje v širšo okolico.
Pri tem sam njihove »neprilagojene« pozicije ne razumem kot šibko točko, ki bi
narekovala nujno potrebno spremembe, ampak kot pozicijo, ki potencialno v sebi nosi
moč spremembe.
Vprašanji, ki se mi ob tem odpirata, sta, ali je potrebna vključitev v »dobro« širšo
skupnost, kot jo zagovarja Prijava projekta, in kako bi bila lahko marginalna pozicija
pozicija moči. S prvim vprašanjem sta se ukvarjala že Jeriček in Kordeš (2003a) v
preučevanju akcijskega programa dela z mladimi v KS Moste. V tem delu sta
ugotavljala, da vključitev v širšo skupnost lahko pomeni razpad prvotne skupnosti in
da lahko na oblikovanje skupnosti okoli kondenzacijskega jedra zunanjega sovražnika
gledamo kot na možnega pobudnika sprememb. Nekomformistična drža pripomore
tudi k spremembi večine (Moscovici, 1980, v Melamed in Savage, 2013). Nelagodje
ob različnih (sicer med seboj povezanih) dojemanjih marginalizacije je s tem
razumljivo, vendar ga lahko predvsem v primerih širše okolice in tima načrtovalcev
razumemo tudi v luči nelagodja ob strahu pred lastno spremembo in s tem procesi, ki
si prizadevajo za ohranitev trenutne homeostaze. Ob tem je treba omeniti, da
omenjene situacije ne vzdržujejo le prebivalci naselja, ampak tudi širša okolica, lokalna
oblast in tudi mi načrtovalci ter sodelujoči v Študiji lokalne skupnosti. Ob tem se mi ne
zdi nepomemben podatek, da se je tim načrtovalcev sestal pod okvirom lokalne oblasti.
Ta je lokalni skupnosti predstavljala institucijo, ki jo je večkrat razočarala in s katero se
niso poistovetili.
O prisotnosti skupnosti priča tudi opravljanje drugih članov skupnosti. Prisotnost tega
pojava so omenili nekateri člani skupnosti in to lastnost pripisovali drugim, čeprav so v
istem trenutku sami opravljali. Sporov in opravljanja znotraj lokalne skupnosti ne gre
razumeti kot znak neobstoja ali šibko lokalno skupnost, ampak kot lokalno skupnosti,
ki deluje. Z opravljanji in spori se namreč izvaja kontrola drug drugega, s tem so
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prebivalci lokalne skupnosti izražali, da jim ni vseeno, kako drugi živijo. Tako smo slišali
naslednje zgodbe:
Nekateri sosedje, predvsem nekoliko starejša ženska, ki izvaja “vaški Google” (zbira
informacije in jih nese na drugo stran), naj bi jim kradli pridelke z vrta ... Doda še, da
se sosed krega z vsemi v naselju, predvsem z albansko govorečo družino, ki se je sem
preselila pred kratkim. (Študija lokalne skupnosti)
Z življenjem v naselju so zmerno zadovoljni. Imajo težavo z sosedom, ki parkira pred
njihovo hišo, gospoda zaparkira in zato ima pogoste konflikte v jutranjih urah.(Študija
lokalne skupnosti)
Moti jo družina, ki živi zraven in ima neurejeno okolico (romska družina). Jezna je zato,
ker ni urejeno in ker so jim prerezali drevo, ki ga je ona posadila pred dvajsetimi leti.
(Študija lokalne skupnosti)
Pravi, da v sosednji hiši živi nor človek in mi ne priporoča, da grem k njemu. (Študija
lokalne skupnosti)
Predvsem v Študiji lokalne skupnosti smo bili pozorni tudi na obstoj skupnih zgodb, ki
pričajo o tem, kdo lokalna skupnost je in kako jo s pripovedovanjem zgodb ustvarjajo.
Kaj dela izbrano lokalno skupnost – skupnost? Opravljanje, izključevanje, občutek
izključenosti, skupne težave, ki jih zaradi pomanjkanja zanimanja represivnih organov
morajo reševati sami, skupno preživljanja časa. Ob tem je zanimivo, da smo našteli
toliko stereotipno »grdih« pojavov, kot so opravljanje, izključevanje, izključenost,
problemi. Za našteto potrebujemo preživljanje skupnega časa, zanimanje in predajanje
informacij, to, da nas drugi vznemirja, pa naj bo to v smislu opravljanja ali otroške igre.
S tem zavračam idejo, da je skupnost vedno nekaj prijetnega. Ob tem mi misli uhajajo
na stavek profesorice: »Ko k meni pridejo pari, ki se kregajo, je to dobro, težave so
takrat, ko se ne kregajo več.« (Verbnik Dobnikar, predavanja, 2013) Podobno bi lahko
rekli za lokalno skupnost. Jeriček in Kordeš (2003a in 2003b) omenjata kondenzacijsko
jedro, ki drži skupnost skupaj, jo hkrati povezuje in loči od ostalih. Glede na zapisano
sklepam, da je več kondenzacijskih jeder. To so izkušnja priseljenstva, za Ljubljano
svojstven, družaben način življenja in izkušnja zapostavljenosti s strani lokalne oblasti.
Do neke mere je cilj prijavljenega projekta spremeniti ali razširiti nekatere od naštetih
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kondenzacijskih jeder. S tem prihajajo v ospredje vprašanje, do katere mere je
smiselno vključevanje in na kakšen način.
Izbrane lokalne skupnosti kljub temu ne gre razumeti kot trdno enotno nespreminjajoče
se telo. Kot sem in bom natančneje pokazal kasneje tudi znotraj izpostavljene lokalne
skupnosti, obstajajo »mi« in »oni«. Zanimivo je, da Študija lokalne skupnosti
izpostavlja za Ljubljano netipično družabno življenje, na drugi strani pa Prijava projekta
kulturno raznolikost v skupnosti vidi kot razlog za pomanjkanje kohezije. Kljub
razgibanemu družabnemu življenju je eden izmed ciljev projekta tudi izboljšanje
socialnih veščin za boljše odnose znotraj naselja in z okolico. Različnega osvetljevanja
odnosov znotraj naselja sam ne razumem kot nasprotovanje med dokumentoma,
ampak kot izraz kompleksnih odnosov, ki so takšni, kot jih prikazuje Študija lokalne
skupnosti, in takšni, kot jih prikazuje Prijava projekta. Na kompleksno realnost
nakazuje podatek Študije lokalne skupnosti, da je bila znotraj skupnosti prisotna tudi
želja ali potreba po odselitvi, saj nekateri (predvsem mladi) v življenju znotraj lokalne
skupnosti niso videli prihodnosti. Pri tem je treba upoštevati tudi prostorsko stisko
nekaterih družin.
2.5.3 Proces načrtovanja v povezavi s širšo okolico
Čeprav so v Prijavi projekta in Študiji lokalne skupnosti omenjene socialna
revitalizacija, stigmatizacija lokalne skupnosti in socialne težave, se načrtovanje ni
omejilo le na socialno-ekonomsko ranljivejši del populacije, ampak je imelo v mislih
celotno lokalno skupnost. V Študiji lokalne skupnosti smo zajeli vse prebivalce naselja,
vsi so bili tudi povabljeni na skupni sestanek in povprašani o interesu za prihodnje
sodelovanje. V tem vidim sistemsko, krožno razumevanje izvajalcev Študije lokalne
skupnosti in načrtovalcev Prijave projekta, saj se dokumenti niso ustvarjali z
usmeritvijo izključno na problematični del, ampak so zajeli celotno naselje, s čimer so
v središče postavili dinamiko in strukturo celotne skupnosti in ne le problem, ki bi ga
morali reševati posamezniki.
Če lahko glede na procese načrtovanja sklepam, da je razumevanje lokalne skupnosti
kot izolirane celote5 sistemsko in se izmika poenostavljenim zaključkom glede krivde
trenutnega stanja6, pa tega ne morem trditi za dojemanje lokalne skupnosti znotraj

5
6

Pri tem se zavedam nesmisla uporabe besedne zveze izolirana celota v povezavi s sistemsko teorijo.
Pri tem mislim na trenutno stanje, ki ga je treba spremeniti (npr. izključenost, stigma lokalne skupnosti).
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širšega okolja. Stigmatizacijo lokalne skupnosti so v pogovorih omenjali že prebivalci
naselja, stigmatiziranje je bilo poudarjeno tudi v skupini načrtovalcev. Tako smo prejeli
poročilo o stanju v naselju, ki poudarja predvsem njihovo »neprilagodljivost«. To
usmerjenost prepoznavam tudi v Prijavi projekta in deloma v Študiji lokalne skupnosti.
Študija lokalne skupnosti je zajela le prebivalce naselja, medtem ko prebivalcev okolice
nismo intervjuvali. Kljub temu ne moremo reči, da vključeni v Študijo lokalne skupnosti
nismo bili pozorni na umeščanje lokalne skupnosti znotraj širšega okolja. Tako smo
med opravljanjem lokalne študije obiskali tudi okoliška naselja, se pogovarjali z
mimoidočimi in opravili intervju z enim od prebivalcev okoliškega naselja, ki ni vključen
v Študijo lokalne skupnosti. Razumevanje krožnosti odnosov med lokalno skupnostjo
in širšo okolico v Študiji lokalne skupnosti se opazi tudi v dveh predlaganih smernicah.
Morali bi biti pozorni na iskanje ravnotežja med upoštevanjem specifičnih potreb tega
naselja in potreb širšega okolja. (Študija lokalne skupnosti)
Ker je del problema tudi v odnosih med SRM in okolico, mora biti naslavljanje stališč
okoliških prebivalcev (in njihovih struktur), njihovih predsodkov, stereotipnih pogledov
ter odklonilnega odnosa do naselja del projekta. (Študija lokalne skupnosti)
S tem ločuje med tem, kaj so potrebe skupnosti in kaj so potrebe širše okolice, ter
osvetljuje procese izključevanja. V omenjenih smernicah sam vidim stališče, da
izključevanje ni le problem izključenih, ampak tudi vključenih. S takšnim stališčem se
Študija lokalne skupnosti oddaljuje od iskanja krivca v odnosih med lokalno skupnostjo
in okolico ter zavzame stališče, da je za spremembo v odnosih potrebna sprememba
na obeh straneh.
Takšnega stališča pa v tolikšni meri ni zaznati v Prijavi projekta. Slednja sicer načrtuje
tudi vključitev okolice v ponujene programe, vendar je teža spremembe in
»problematičnost« izpostavljena predvsem v povezavi z lokalno skupnostjo. O tem
priča poudarjanje socialne izključenosti; besedna zveza »social inclusion« je v prijavi
projekta uporabljena 26-krat, stigma desetkrat. Ideja potrebe po spremembi naselja se
vidi tudi v načrtovanju že omenjenega dokumentarnega filma, ki naj bi ponudil vpogled
v družbeno izključenost in predstavil družbeno revitalizacijo kot možno rešitev. V tej
smeri gre tudi del opisa glavnih izzivov, s katerimi naj bi se projekt srečal.
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MOL has identified one area in particular to be extremely isolated and disordered and
put it as one of the priorities to be addressed. (Prijava projekta)
The area is characterized by poverty, social exclusion, marginalization and illicit
activities, all being reflected in a complex social stigma of the neighborhood. (Prijava
projekta)
The chosen area at SRM is degraded in all its aspects – houses are in an extremely
bad condition with many illegal extensions, social inclusion is low, inhabitants of the
surrounding areas do not accept them, and vice versa. (Prijava projekta)
Vprašanje, ki se mi postavlja v povezavi z lokalno skupnostjo, je, ali so res izključeni
ali pa je morda težava ravno njihova vključenost 7.
Pri tem je treba upoštevati, da gre za Prijavo projekta, ki je primarno usmerjen v lokalno
skupnost in ne v širšo okolico, čeprav pričakuje rezultate tudi na tem področju. Ne
smemo spregledati, da je bila znotraj skupine načrtovalcev prisotna tudi struja, ki je
težave videla predvsem v lokalnem naselju ali pa je do njega imela karitativen odnos.
To se vidi v pismu, ki ga je timu načrtovalcev poslala ena njena članica. V pismu opisuje
stanje in preteklost naselja. Opazili pa smo lahko tudi v refleksiji načrtovanja, ko je
druga članica tima načrtovalcev izjavila, da komaj čaka, da gre v skupnost in ji pomaga.
Zakaj problematiziram pomoč? Menim, da ima pomoč lahko več obrazov. Lahko je
pomoč, ki drugega šibi, iz njega dela objekt naše »miloščine«, ali pa pomoč, ki pomeni
opolnomočenje, za kar pa je, kot smo pokazali že v teoretičnem delu, potreben subjekt.
V naslednjem poglavju bom analiziral potencial obeh analiziranih dokumentov in
procesov načrtovanja za prvo in drugo vrsto pomoči.
2.5.4 Opolnomočenje
Oba dokumenta večkrat omenita vsebine, ki nosijo potencial opolnomočenja. Tako
Prijava projekta pravi, da načrtovana socialna revitalizacija in socialno podjetništvo
izhajata iz pristopa od spodaj. Na tem pristopu pa naj bi temeljila tudi Študija lokalne
skupnosti, saj smo se pogovarjali s prebivalci soseske, jih spraševali o njihovih
zgodbah, idejah, potrebah in na podlagi tega oblikovali poročilo. Prepričanje ekipe, ki
je pripravila Študijo lokalne skupnosti in načrtovalcev, da je pristop od spodaj prava

7

Ali je težava izključenost v odnosu do širše okolice ali njihova vključenost v lokalno skupnost.
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pot, se vidi tudi v predlogu in delni vključitvi prebivalcev skupnosti na sestanku z
načrtovalci.
Čeprav oba dokumenta zagovarjata pristop od spodaj, se razlikujeta v idejah, kako to
doseči in kdaj naj bi to začeli dosegati. Študija lokalne skupnosti z intervjuji in pozivom
k soudeležbi prebivalcev pri načrtovanju in izvajanju prenove ter s tem povezanim
pozivom k dialogu s prebivalci zagovarja vključitev lokalne skupnosti že od samega
začetka (izvajanja intervjujev) in jo zagovarja tudi v vseh nadaljnjih fazah (načrtovanje,
izvajanje tudi v obliki zaposlitve). Pri tem je treba pogledati tudi sestavo raziskovalne
ekipe, ki je pripravila Študijo lokalne skupnosti. Ta je štela dva poklicna raziskovalca
in dva študenta magistrskega programa socialne pedagogike. Nihče od nas ni bil del
lokalne skupnosti. Vse informacije, ki smo jih dobili pred študijo lokalne skupnosti, so
temeljile na pripovedovanjih ljudi, ki niso bili del skupnosti in so se v nekaterih delih
pokazale kot neresnične (npr. romsko ozadje naselja). Tako smo v naselje vstopali kot
popolni neznanci in v neki meri predstavniki občinske oblasti, s katero so povezane
prejšnje neizpolnjene obljube prebivalcem naselja ter posledično nezaupanje do nje.
Iz tega izhaja ugotovitev, da tudi potek Študije lokalne skupnosti ni bil povsem
vključujoč, saj so imeli prebivalci skupnosti v njej besedo samo kot sogovorniki, ne pa
tudi pri oblikovanju končnega poročila. V tem se Študija lokalne skupnosti razlikuje od
Freirovega pristopa, ki je v raziskovalno ekipo umestil člane skupnosti in teme vedno
znova vračal nazaj skupnosti. Razlog za takšno sestavo raziskovalne ekipe vidim v
časovnem pritisku, saj je bila celotna študija lokalne skupnosti z raziskovalnim
poročilom opravljena v štirinajstih dneh, ob tem pa vključeni v študijo lokalne skupnosti
pred njenim opravljanjem nismo imeli vzpostavljenega stika s skupnostjo, v katero smo
vstopali. Sledenje procesu Freirove metode bi zahtevalo več časa in določeno
spoznavanje med deležniki. Pomemben je tudi podatek, da gre pri tem le za prvo fazo
akcijskega raziskovanja, ki se zaradi neuspešne prijave projekta ni nadaljevala in ne
moremo vedeti, kako bi se lokalna skupnost vključevala v prihodnje.
Kar Študiji lokalne skupnosti v smislu vključitve ni uspelo, je bilo vključeno v predlogih
za nadaljevanje načrtovanja, v katero je bila tudi sama vpeta. V načrtovanju pa je bila
predmet debate tudi sama Študija lokalne skupnosti in izsledki le-te. Na sestanku, kjer
je bila Študija lokalne skupnosti predstavljena, so bili povabljeni in prisotni tudi člani
lokalne skupnosti. Tako so bile teme Študije lokalne skupnosti na nek način vrnjene
nazaj skupnosti. Študija lokalne skupnosti je zagovarjala čim večjo vključitev skupnosti
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v vse nadaljnje procese. Na predlog izvajalcev Študije lokalne skupnosti so speljali
skupen sestanek načrtovalcev in skupnosti, na katerega so bili osebno vabljeni vsi
prebivalci naselja.
Prijava projekta se osredotoča predvsem na to, kako vključiti prebivalce soseske v
načrtovane projekte, omenja pa tudi že pred tem omenjeni pristop od spodaj in
vključenost lokalnega prebivalstva v načrtovalno fazo. V tem kontekstu ponujajo
zaposlitev v gradbenih delih ter program usposabljanja mentorjev in prostovoljcev, za
katerega domnevam, da je na voljo tudi prebivalcem soseske. Aktivnosti nekaterih
organizacij niso dovolj jasno predstavljene, da bi lahko le iz njihovega opisa sklepal,
ali in kako si predstavljajo vključevanje lokalnega prebivalstva v njihov program.
Študija lokalne skupnosti je ugotavljala, da je lokalna skupnost glede socialne prenove
(skupnostnega centra, v katerem bi se organizirale dejavnosti) deljena, saj je
nekaterim ideja predaleč od njihovih izkušenj in o njej težko razmišljajo, nekaterim se
ne zdi smiselna. Študija lokalne skupnosti ugotavlja, da obstaja tudi pomemben del
ljudi, ki idejo podpirajo. Od 19, ki smo jih vprašali, ali so pripravljeni aktivno sodelovati
pri delovanju skupnostnega centra, jih je pripravljenost izrazilo 16, od tega 13 kot
prostovoljci, šest od njih bi jih zanimalo tudi plačano delo, tri pa bi zanimalo le plačano
delo.
Tako je del lokalne skupnosti podpiral socialno prenovo in bil v njej pripravljen aktivno
sodelovati. To se je izrazilo tudi na sestanku načrtovalne ekipe, kamor so bili povabljeni
prebivalci soseske. Na sestanek, ki je bil organiziran v sredo ob 13. uri, ko so nekateri
v službah, je prišlo približno pet predstavnikov gospodinjstev. Prebivalci soseske so
bili prisotni le na delu sestanka, na nadaljevanje sestanka in na naslednje sestanke pa
niso bili povabljeni. Skupni sestanek se je zaključil z zahvalo prebivalcem za prihod in
s pozivom, da lahko odidejo, saj bo sledilo načrtovanje. Lokalna skupnost je bila v
sklopu načrtovanja vključena kot intervjuvanci znotraj študije lokalne skupnosti in le na
enem delu sestanka.
Izsledki Študije lokalne skupnosti in priporočila, ki jih je podala ekipa, ki jo je pripravila,
so bili predstavljeni šele na skupnem sestanku, torej, ko je bila lokalna skupnost
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prisotna na sestanku8. Tako ugotavljam, da je načrtovanje le deloma potekalo v skladu
s priporočilom o vključenosti lokalne skupnosti v procese načrtovanja in dialoga med
načrtovalno ekipo in lokalno skupnostjo. Prebivalci lokalne skupnosti so bili povabljeni
na sestanek, spoznali so načrtovalno ekipo, imeli možnost predstaviti svoje poglede,
težave, dileme, vendar so bili obravnavani kot nečlani načrtovalne ekipe, ki niso imeli
moči odločanja, oblikovanja lastne usode. Prav prevzemanje kontrole nad lastno
usodo naj bi bilo bistvo opolnomočenja. V tem v prihodnosti vidim priložnost za začetek
procesa opolnomočenja že v fazi načrtovanja in ne potem, ko je usoda že načrtovana.
Prebivalci soseske niso bili ne člani ekipe, ki je oblikovala Študijo lokalne skupnosti,
ne člani načrtovalne ekipe, ki je oblikovala Prijavo projekta. Kontekst izključenosti iz
obeh ekip pa se razlikuje. Kot sem pokazal pri Študiji lokalne skupnosti (in prvem
sestanku načrtovalne ekipe), stik z lokalno skupnostjo še ni bil vzpostavljen in se je
tudi preverjalo, v kolikšni meri so člani skupnosti seznanjeni z načrti prenove. V
skupnost smo vstopali kot neznanci. Z izjemo prvega sestanka pa je bil stik lokalne
skupnosti in načrtovalne ekipe preko Študije lokalne skupnosti že vzpostavljen, poleg
tega se med seboj ob začetku načrtovanja nismo poznali niti vsi člani načrtovalne
ekipe. S Študijo lokalne skupnosti se je ljudi informiralo o načrtovanju dogajanja v
soseski, tako da so na skupen sestanek prihajali obveščeni.
Študija lokalne skupnosti ugotavlja, da je bila ideja o načrtovanju skupnostnega centra
in dejavnosti znotraj njega za nekatere prebivalce preveč oddaljena in so omenjali
težave s parkirišči, smetmi, cesto, trgovino. Podobno se je dogajalo tudi na skupnem
sestanku, kjer so v svojih vprašanjih omenjali težave, ki se niso neposredno dotikale
načrtovanja skupnostnega centra. Glede na večkratno pojavljanje problematike
infrastrukture, ki jo je zaznala Študija lokalne skupnosti in se je še dodatno izrazila na
skupnem sestanku, ugotavljam, da gre za pomembno temo v naselju. Pri tem lahko
gre, tako kot predvideva Študija lokalne skupnosti, za preveč oddaljeno izkušnjo, po
drugi strani pa izraža okupacijo prebivalcev z omenjeno problematiko. Težavo
infrastrukture omenja tako Študija lokalne skupnosti kot tudi Prijava projekta, ki
predvideva infrastrukturno prenovo. Študija lokalne skupnosti poudarja, da so se ljudje
pritoževali nad prahom zaradi makadamske ceste, nad neurejenostjo okolja, zbiranjem

8

Lokalna skupnost je bila prisotna le na delu sestanka, nato pa je bila s strani vodje sestanka povabljena, da
zapusti prostor, da je načrtovalni tim lahko načrtoval. Sestanek je vodil funkcionar MOL, ki je bil pobudnik
razvoja prijave.
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železa, vandalizmom otrok (ker se igrajo sredi naselja in zanje ni urejene infrastrukture)
in odlaganjem odpadkov, zadovoljstvo glede hiš pa niha. Pri tem je treba upoštevati,
da so bile nekatere hiše pred kratkim prenovljene, druge pa ne. Študija lokalne
skupnosti omenja tudi vidik, da si nekateri drugega ne morejo privoščiti in so zato
zadovoljni s tem, kar imajo. Prijava projekta v tem delu načrtuje infrastrukturno
prenovo, ki naj bi zajemala prenovo zgradb, boljši energijski izkoristek, legalizacijo in
dovoljenje za gradnjo prizidkov, gradnjo nove ceste, parkirišča.
Ugotavljam, da so potrebe lokalne skupnosti po izboljšanju infrastrukture in prometnih
povezav delno upoštevali. Omenjajo gradnjo ceste, urejanje prizidkov (ki so v naselju
zelo pogosti), izboljšanje stanovanjskih pogojev. Upoštevana pa ni enako kot
vključena. Rešitve za načine izboljšanja infrastrukture so bile zamišljene v na večini
sestankov za lokalno skupnost zaprtih sestankih. Tako lokalna skupnost ni imela
besede pri načinu izboljšanja infrastrukture in izbiri svojih partnerjev. Na tem mestu se
vprašujem, do kolikšne mere in za katere probleme je vključitev lokalne skupnosti
smiselna.
Upoštevati moramo tudi okoliščine načrtovanja prijave projekta. Za prijavo projekta je
bilo podobno kot za študijo lokalne skupnosti na voljo omejena količina časa. Druga
pomembna okoliščina je začetna faza načrtovanja 9. To se vidi v nekaterih nekonkretnih
opisih dejavnosti, kot so:
KU will offer knowledge and expertise in social work and social inclusion with the
emphasis on community development. Its pioneer projects in two other neighborhoods
in Ljubljana have proven that for the successful eviction prevention and integration it is
important to offer different activities for the residents in the Community Centre where
professional workers can gain trust and develop work relationships with individuals,
supporting them in their goals of social inclusion. (Prijava projekta)
Implementation of activities of social revitalization. Our target group are young families
with children up to 10 years. (Prijava projekta)
ZOD will provide all the necessary technical and logistical support, necessary skills
and technical capabilities needed for coordination, administration and management.

9

Začetna v smislu, da je projekt prišel do faze oblikovanja prijave projekta, vendar na razpisu ni bil izbran.
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The Institute has all the facilities and administrative technical equipment. The main
contributions will be:
– Social inclusion of older people
– Improvement of the quality of life
(Prijava projekta)

Kako se bodo te dejavnosti konkretizirale, ostaja odprto vprašanje. Njihova
nedorečena prihodnost lahko predstavlja tudi zavedanje, da bo pred jasnejšim
oblikovanjem programa potrebno vzpostavljanje intimnejšega stika z lokalno
skupnostjo in prilagodljivost spremembam v prihodnosti.
Glede na zapisano ugotavljam, da je v raziskovanem gradivu pri vprašanju vključenosti
prišlo do delitve na tri skupine:
1. Lokalna skupnost.
2. Izvajalci Študije lokalne skupnosti.
3. Načrtovalna ekipa.
Lokalno skupnost in načrtovalno ekipo se da jasno ločiti. Večinoma med seboj niso
imeli stikov, meje med njimi so bile jasno določene. Tako je bil edini stik med
načrtovalno ekipo in lokalno skupnostjo en skupni sestanek, na katerem se je z
izločitvijo lokalne skupnosti iz nadaljnjega načrtovanja jasno pokazala meja med nami,
ki smo načrtovali, in njimi, za katere je bilo načrtovano. Nihče od načrtovalne ekipe ni
bil član lokalne skupnosti.
Lokalna skupnost je bila tako predmet raziskovanja kot predmet načrtovanja. V te
procese je bila vključena na različne načine: v študijo lokalne skupnosti preko
intervjuvanja in predstavitve rezultatov, v načrtovanje pa preko sodelovanja pri študiji
lokalne skupnosti in možnosti prisotnosti na skupnem sestanku. Kljub vključitvi v
procese nihče od predstavnikov lokalne skupnosti ni bil vključen v raziskovalno ali
načrtovalno ekipo in niso imeli besede pri ustvarjanju zaključkov obeh ekip.
Raziskovalna ekipa je bila del načrtovalne ekipe, hkrati pa so preko intervjuvanja in
prisotnosti v naselju vzpostavljali stik z lokalno skupnostjo. Priporočila Študije lokalne
skupnosti o vključenosti lokalne skupnosti v procese načrtovanja in izvajanja ter
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pobuda izvajalcev omenjene študije za skupni sestanek načrtovalnega tima in lokalne
skupnosti kaže na usmerjenost izvajalcev, ki so zagovarjali vključenost lokalne
skupnosti in so s prisotnostjo v obeh skupinah (lokalni skupnosti, načrtovalnem timu)
predstavljali komunikacijski most med skupinama. Tako so lokalno skupnost obveščali
o začetku načrtovanja in seznanjali s predstavljenimi informacijami, povpraševali o
njihovem življenju in vizijah, povabili na skupni sestanek, znotraj načrtovalnega tima
pa so poročali o stanju v lokalni skupnosti, spodbujali k sodelovanju in zlivanju obeh
skupin, poročali o izsledkih Študije lokalne skupnosti. Na tem mestu bi poudaril
vprašanja, kje jim je uspelo in kje niso dosegli zastavljenih ciljev, kako jim je oziroma
jim ni uspelo in kaj se lahko iz tega naučimo.
Funkcija mostu med obema skupinama je lahko predstavljala oviro za večjo
vključenost lokalne skupnosti v načrtovanje. S tem, ko so izvajalci Študije lokalne
skupnosti vzpostavljali stik z lokalno skupnostjo, so ustvarjali sliko, da je lokalna
skupnost na nek način vključena v načrtovanje, da načrtovalci poznajo dogajanje v
lokalni skupnosti in na podlagi poročil lahko diagnosticirajo lokalno skupnost ter
pripravijo njej ustrezen program. Tako se je na prvih dveh sestankih ponovil krog, ko
so bili izvajalci Študije lokalne skupnosti povprašani o stanju v skupnosti in so o tem
imeli besedo. Zavrnitev te vloge bi potencialno pomenila spremembo tega kroga ter
pokazala tujost lokalne skupnosti in načrtovalnega tima, s tem pa vzpostavila potrebo
po dialogu med njima.
Pomembno mesto »globlje resnice« o naravi lokalne skupnosti, ki ga je načrtovalni tim
pripisoval Študiji lokalne skupnosti, se vidi v zapisu:
The report of the study is one of the key documents used for developing the social
inclusion aspect of the project. (Prijava projekta)
Kot svojo močno točko Prijava projekta omenja pristop od spodaj. Navajanje Študije
lokalne skupnosti kot temeljnega dokumenta pri razvoju inkluzivnega aspekta prijave
projekta in pristop od spodaj, ki naj bi ga Prijava projekta zagovarjala, sta si delno v
nasprotju. Prva pravi, da je bila Študija lokalne skupnosti eden ključnih elementov za
prijavo projekta, druga pa trdi, da so bili osnova za prijavo ideje ljudje. Študija lokalne
skupnosti je bila opravljena v lokalni skupnosti in se je osredotočala na ljudi, se jim do
določene mere s pogovori tudi prilagajala, vendar smo jo na koncu še vedno opravili
in zapisali ljudje, ki skupnosti intimno nismo poznali in nismo bili del nje.
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Ta omejitev je izpostavljena tudi v Študiji lokalne skupnosti, v kateri je zapisano:
Izjemno kratek čas terenskega raziskovanja in zelo kratko obdobje priprave nanj
pomeni, da smo morali v neki meri poglobljenost in zanesljivost podatkov žrtvovati za
njihovo obsežnost oz. širino pokritja naselja. (Študija lokalne skupnosti)
Tako bi bilo za pristop od spodaj treba upoštevati predvsem smernici, napisani na
koncu Študije lokalne skupnosti:
2. Intervjuji so pokazali, da si ljudje želijo izboljšav ter soudeležbe pri načrtovanju in
izvajanju prenove (ne glede na njihovo nizko zaupanje v možnosti vlaganja MOL v
njihovo sosesko). Vse dejavnosti prenove je treba zato načrtovati in izvajati v največji
možni meri v dialogu s stanovalci.
3. Pri razvoju morebitnih novih programov skupnostnega dela je treba v
čim večji meri načrtovati možnost za vključevanje prebivalcev skozi plačano delo, ker
je stopnja brezposelnosti v naselju velika.
(Študija lokalne skupnosti)
S tem Študija lokalne skupnosti kaže na to, da se zaveda svojih omejitev in s
smernicami poskuša doseči vključenost ljudi, za katere se program pripravlja. Kot
omenja Fischler (2011), ne moremo lokalne skupnosti poznati s papirjev ali z ekrana,
ampak je za to potrebno skupno preživljanje časa in osebni stik. Glas ljudi, njihovih
zgodb, vizij bi omogočil boljše poznavanje lokalne skupnosti in izhajanja iz njihovih
potreb. Za dosego tega cilja pa bi bilo morda bolje zavrniti možnost govoriti o njih in
njim dati besedo, da neposredno govorijo o sebi. S tem, ko smo govorili o njih, smo
prenašali informacije od ene k drugi strani in onemogočali neposredno komunikacijo.
Izključitev našega raziskovalnega poročila pa bi po drugi strani lahko povzročila, da bi
spregledali ljudi, ki se ne bi bili pripravljeni vključiti v načrtovalno ekipo ali izpostavljati
na sestankih. Zahteva, da lokalna skupnost sama govori o sebi, bi zagotovo
spremenila potek načrtovanja, kako, pa ne moremo predvideti. Upravljanje z
nepredvidljivostjo in vodenje uporabnikov naj bi bili med sposobnostmi socialnih
pedagogov.
S tem, ko je načrtovalna ekipa dala veljavo delu lokalne študije in vključenost lokalne
skupnosti v procese načrtovanja omejila na del skupnega sestanka, je izrazila svojo
ekspertno pozicijo. Kot eksperti na podlagi opravljene lokalne študije »vedo«, kdo so
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ljudje, kaj potrebujejo, česa si želijo. Ta pozicija se je izrazila tudi na skupnem
sestanku, ko se je vodja sestanka predstavnikom lokalne skupnosti zahvalil za prihod
in jih pozval, naj zapustijo prostor, da bo načrtovalna ekipa načrtovala.
Večina načrtovalne ekipe je imela pri omenjenem problemu stik le s »strokovnjaki«.
Odnos lahko ponazorimo z naslednjo shemo.
Načrtovalni tim ↔ Izvajalci Študije lokalne skupnosti ↔ Lokalna skupnost
V načrtovanju prepoznavam implicitno teorijo eksperta, ki ve oz. lahko izve, kaj je
najboljše za skupnost in na podlagi tega pripravi program.
Ekspertna pozicija se izraža tudi v ideji o moči motivacije lokalne skupnosti s strani
strokovnjakov in senzibilnih strokovnih služb. Pri tem pa ne gre prezreti, da smo s
sodelovanjem v tem odnosu to teorijo podpirali tudi člani ekipe, ki je pripravila Študijo
lokalne skupnosti.
Prisotna pa ni bila le ekspertna pozicija. Priporočila Študije lokalne skupnosti in skupni
sestanek so šli v smer vključevanja lokalne skupnosti in deprofesionalizacije. To se
vidi pri drugi in tretji točki priporočil, ki se zavzemata za vključevanje lokalnega
prebivalstva tako v načrtovanje kot izvajanje programa v enakopravnem položaju z
ostalimi »strokovnjaki«, kar vključuje tudi plačilo za opravljeno delo. V smeri
vključevanja v načrtovanje je bil načrtovan in delno izpeljan tudi omenjen skupni
sestanek.
Ob omenjenem dogajanju (prekinitvi) na skupnem sestanku in nadaljevanju
načrtovanja je smiselno vprašanje, v čem je skupni sestanek pomenil uspeh in v čem
neuspeh oziroma kako bi lahko bilo drugače. Skupni sestanek je nosil potencial
navezovanja stika med organizacijami in lokalnim prebivalstvom, vključevanja
lokalnega prebivalstva v strukture odločanja, skupne refleksije načrtovanja. Vse to bi
lahko povzeli v trditev, da je nosil potencial prevzemanja moči za upravljanje lokalne
skupnosti s svojim življenjem. Z izločitvijo lokalne skupnosti s sestanka se je moč
sestanka omejila na informiranje o tem, kdo kaj načrtuje in na njihova vprašanja o
dogajanju. Na tem mestu je, kolikor sam ocenjujem, padel predvsem dialog v smislu
radovednega zanimanja za druge in enakovrednega partnerskega odnosa.
Načrtovalci, ki jih zanimajo ljudje, za katere načrtujejo, si želijo slišati mnenje o
njihovem dosedanjem delu (do takrat je bilo zbranih že nekaj predlogov o dejavnostih,
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od katerih ni bil noben predstavljen lokalni skupnosti), o njihovih težavah s parkirišči,
cesto, stanovanji, odnosi …, ter njihove predloge. Dialog od strokovnjakov zahteva tudi
pripravljenost za spremembo pri sebi, saj sta za dialog potrebna različnost in
priznavanje (Cooper, idr. 2012); če ne priznavamo različnosti, se ne moremo o ničemer
pogovarjati. Tako za dialog moramo biti pripravljeni odstopiti od svojih idej, teorij in dati
glas tudi drugemu. Ena od možnih ovir pri vključevanju lokalne skupnosti so bile lahko
prejšnje izkušnje načrtovanja, saj je voditeljica enega od sestankov povedala, da ima
s tem izkušnje in naj bi vedela, kako se to dela, to tudi ni bilo prvo načrtovanje projekta
ostalih prisotnih organizacij. Morda bi bila vključitev lokalne skupnosti lažja, če bi bili
»strokovnjaki« bolj »strokovno« nevedni. V položaju, ko nekdo ve, kako je, je težko
pameten še kdo drug. Vključitev lokalne skupnosti, bi pomenila tudi vnos novega člena
v načrtovanje, ki za razliko od ostalih ne bi imel izkušnje v načrtovanju projektov.
Že prej omenjeni podatki Študije lokalne skupnosti o pripravljenosti sodelovanja
lokalnega prebivalstva pri projektu in stališča do socialne prenove kažejo na
pomembno skupino znotraj lokalne skupnosti, ki je pripravljena aktivno sodelovati pri
spremembah. Ob tem se mi postavlja vprašanje, zakaj ni bila bolj glasno povabljena
na sodelovanje že v fazi načrtovanja. Pri odgovoru na to vprašanje se najprej
naslanjam na trditev Jeriček in Kordeša (2003b), ki pravita, da je s spremembo treba
začeti pri sebi, v tem primeru pri strokovnjakih. Prijava projekta kaže tendence
fleksibilnosti in »prilagajanje« lokalnemu prebivalstvu z nejasnostjo nekaterih vsebin in
s tem odprtostjo različnim smerem; različnostjo ponujenih vsebin za različne starosti
in zanimanja ter s prilagajanjem vsebin glede na potrebe lokalnega prebivalstva.
Identification of local residents’ needs and interests. Partners will adjust the activities
in the Community Centre to the specifics of local residents (Prijava projekta)
V nekaterih delih pa izraža tudi rigidnost in prelaga odgovornost na lokalno
prebivalstvo:
– Ob predvidevanju nesodelovanja načrtuje motiviranje lokalnega prebivalstva s
strani strokovnih delavcev in predstavnikov širšega okolja, za katerega Študija
lokalne skupnosti ugotavlja, da stigmatizira sosesko.
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Representatives of the wider district community in the PSG will be key to the integration
process, by motivating the local population to get engaged in the activities taking place
in the Community Centre. (Prijava projekta)
project partners with high social sensibility commit themselves to motivate them and
actively involve (Prijava projekta)
– Omenja zasledovanje njihovega cilja, ki pa je vnaprej določen.
Community Centre where professional workers can gain trust and develop work
relationships with individuals, supporting them in their goals of social inclusion (Prijava
projekta)
V raziskavi se nisem posvetil vprašanju, kako načrtovalce »strokovnjake« pripraviti na
spremembo. Morda bi bil prvi korak predvidevanje glasu določenega števila
predstavnikov lokalne skupnosti pri načrtovanju (v smislu vnaprej predvidene funkcije
v načrtovalnih timih, po zgledu Freirovega tima). S tem bi bili primorani poslušati
skupnost in z njimi do neke mere sodelovati.
Ob tehtanju odgovornosti »strokovnih« načrtovalcev se lahko vprašamo tudi v drugo
smer, torej zakaj lokalno prebivalstvo je in ni odgovorno. Lokalno prebivalstvo ne bi
bilo odgovorno za izvajanje projekta, ker niso bili prisotni na procesih odločanja, niso
bili informirani o večini sestankov in dogajanju znotraj sestankov, niso sami izbrali
organizacij, s katerimi naj bi sodelovali, ampak so te organizacije izbrale njih. Po drugi
strani pa je lokalno prebivalstvo odgovorno za proces načrtovanja in bi bilo odgovorno
tudi za proces izvajanja projekta, ker so bili informirani o začetku načrtovanja, so (sicer
tiho) privolili v način izvajanja načrtovanja in niso izrazili nestrinjanja s procesi (ob tem
je treba upoštevati neenakost položajev med načrtovalci in lokalno skupnostjo). Poleg
tega je bil proces načrtovanja usmerjen v njihovo skupnost in oni nosijo posledice
procesov, ki so se dogajali ob načrtovanju projekta.
Ob izpostavljenosti možnosti participacije znotraj načrtovanja je treba nasloviti zunanje
dejavnike, ki so to možnost zavirali. Prvi dejavnik je bil čas, ki je bil na voljo za
oblikovanje Študije lokalne skupnosti in Prijavo projekta. Pomanjkanje časa za
oblikovanje Študije lokalne skupnosti sem omenil že zgoraj. S pomanjkanjem časa se
je srečala tudi načrtovalna ekipa. Za oblikovanje programov smo imeli čas do 29.
marca 2016. Prve bolj izčrpne podatke o naselju smo v obliki opravljene študije dobili
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24. februarja 2016, ko je bilo do oddaje prijave malo več kot mesec časa. V tem času
so bili opravljeni štirje sestanki. Na prvem sestanku študija lokalne skupnosti še ni bila
opravljena in je potekal v obliki delavnice možganske nevihte. Na drugem sestanku
smo predstavili rezultate študije, deloma je bila prisotna lokalna skupnost, ki je
načrtovalce lahko seznanila z vprašanji. Nato sta bila opravljena še dva sestanka.
Glede na to, da pri prvem sestanku stik s skupnostjo še ni bil vzpostavljen, je bila
kasneje skupnost prisotna na enem od treh sestankov. V luči tega podatka in
vključenosti v Študijo lokalne skupnosti lahko ugotovimo, da je bila skupnost
seznanjena s potekajočimi procesi in je v velikem delu imela možnost biti tudi sama
aktivno vključena.
2.5.5 Delitev mi/oni
V tem poglavju bom pisal o delitvah, ki so bile prisotne med procesom načrtovanja. Kot
omenjam v teoretičnem delu, ko govorim o in – in identitetah, identitete niso trdne,
nespremenljive. Kot fluidne dojemam tudi spodaj omenjene delitve. Fluidnost s seboj
prinaša možnost spremembe in odpira prostor, v katerem bi bilo lahko tudi drugače.
Prostor, odprt različnim možnostim, je lahko načrtovalcem skupnostnih projektov v
prihodnosti v izziv. V tem delu bom pretresal delitve, ki se morda komu zdijo
samoumevne, jih prikazal kot produkt, potrebe udeleženih.
Tema mi/oni se je pojavljala v različnih relacijah. Prisotna je bila med »strokovnjaki« in
lokalno skupnostjo, lokalno skupnostjo in širšo okolico, znotraj lokalne skupnosti, glede
na pisanje moje magistrske naloge, pa tudi v skupini načrtovalcev (razlike med obema
dokumentoma). Pri vedno prisotni delitvi mi/oni se mi postavlja vprašanje, kdaj, kako,
če sploh presegati te delitve.
Mi/oni, lokalna skupnost in širša okolica
Vpogled v odnos med lokalno skupnostjo in širšo okolico smo lahko dobili preko
predstavnice širše lokalne skupnosti, ki je bila prisotna v ekipi načrtovalcev, intervjujev
v lokalni skupnosti in z opazovanjem.
Predstavnica okolice lokalne skupnosti nam je posredovala zgodbo soseske. Za
zgodbo se je izkazalo, da je bolj kot o soseski govorila o odnosu soseske in okolice.
Tako naj bil po njeni zgodbi začetek naselja povezan z romsko družino, ki naj bi se
navajala na »civiliziran« način življenja.
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Mnogim se je bilo težko socializirati. Niso vedeli, niti razumeli, zakaj je po tleh parket.
Prepričani so bili, da je pripravljen za kurjenje oziroma peko odojka. Bili so požari,
organi pregona so mnogokrat posredovali, toda ti ljudje so bili mnogo bolj napredni in
so se počasi začeli vključevati v družbo.
Tudi svoje otroke pošiljajo v šolo. Oblačenje je postalo drugačno, avtobusne prevoze
plačujejo, toda do vsega tega so prišli prav počasi ...
»Napredni« Romi so se torej prilagodili, ostali pa so »necivilizirani«. V raziskavi zgodbe
o romski preteklosti naselja nismo zaznali. V naselju ni bilo veliko romskih družin, ena
se je tja preselila šele pred kratkim. Glede na to, da nam je bila ta zgodba posredovana
s strani predstavnikov lokalne skupnosti, katere del je tudi soseska, omenjena zgodba
kaže na neprisotnost stika med sosesko in okolico. Hkrati kaže tudi na ustvarjanje
pozicije mi/oni. »Mi« so v tej zgodbi »civilizirani« pripadniki okolice naselja, »oni« pa
prebivalci soseske, ki so sicer že »malo cilivizirani«, vendar še vedno »neumeščeno«
obrobje.
Delitev je dobro videna tudi z zgodbo o tem, kako je enemu izmed pripadnikov okolice
naselja uspela »umestitev« prebivalcev soseske:
»Vsak dan je gledal brezbrižno postopanje stanovalcev in pašo njihovih živali po
travnikih okoliških kmetov, dokler ni nekega dne stopil do njih in jim naročil, da morajo
vsak teden pokositi njegovo zelenico, ki seveda ni majhna. Pa so začeli z delom. Vsak
teden, teden za tednom in nadaljevali z naslednjim letom.
Zgodilo pa se je nekaj nenavadnega. Spomladi so omenjenemu gospodu prav ti ljudje
prinesli pečenega jagenjčka. Tako so spoznali, da so lahko koristni oziroma da imajo
vsi korist, če nekaj dobrega delajo. Po nekaj letih se je temu gospodu pridružil še
sosed.«
Zgodba pokaže, kako so bili »brezbrižni« prebivalci soseske »civilizirani«. Zanimivo je,
da je v tej zgodbi pozitivno predstavljen lik kmeta, ki od prebivalcev soseske zahteva
dodatno delo in mu uspe »veliki met umestitve« »onih«. V najboljšem primeru pa so
prebivalci soseske predstavljeni nebogljeno, kot nekdo, ki jih je bilo treba »umestiti«
(pred tem ni bilo z njimi vse v redu), čeprav so zastonj delali delo, ki jim ga ne bi bilo
treba delati, in so gospodu v zahvalo prinesli še jagnje. Ob tem pa naj bi ta gospod
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delal »dobro« delo, se žrtvoval za njih, da jim je dal spoznanje, da so lahko »koristni«
(za koga?) in da imajo korist vsi (kdo?).
O vztrajanju pri teh odnosih govori konec zgodbe.
Slednje mora biti temelj za dnevni center v tem delu četrti.
Tako naj bi bil po mnenju predstavnice četrtne skupnosti temelj centra »umestitev«
prebivalcev soseske v širšo okolico, medtem ko se širši okolici ni treba »umestiti« v
sosesko in lahko ohranjajo svoj superioren odnos. Pri tem pa moramo upoštevati tudi
to, da v tem trenutku še nihče ni vprašal prebivalcev soseske, česa si želijo, v kaj so
sploh pripravljeni iti, kakšna je njihova zgodba.
Na sestankih je predstavnica širše okolice imela mesto in glas, medtem ko so bili
prebivalci soseske omejeni na sodelovanje v študiji lokalne skupnosti in prisotnost na
kratkem delu sestanka, na katerem se ni odločalo o ničemer. Ob tem je vidna neenaka
pozicija prebivalcev soseske in načrtovalcev programa, ob kateri je partnerski odnos
močno omejen.
Zanimivo, da kot piše v Študiji lokalne skupnosti, okolica naselje označuje kot
»cigansko naselje« in začetek naselja povezuje z zgodbo ciganskih bratov. Študija
lokalne skupnosti te zgodbe znotraj naselja ni zaznala, med intervjuvanjem pa smo
spoznali tri romske družine, ki nikakor ne predstavljajo narodne večine. Glede na
opisovanje situacije naselja s strani predstavnice širše okolice in oznake naselja kot
»ciganskega«, ki nosi negativno konotacijo, to razumem v luči ustvarjanja razlik med
»nami«, »civiliziranimi«, »dobrimi« in »njimi«, »cigani«. Zgodba ciganskega naselja
ima funkcijo »narodne« meje, ki poenostavlja razločevanje. Čeprav Študija lokalne
skupnosti ne izpostavlja identificiranja s ciganskim naseljem, ugotavlja, da ta oznaka:
pomeni močno stigmatizacijo in za koga oviro, da se ne vključuje v delovanje širše
(stigmatizirajoče) okolice. (Študija lokalne skupnosti)
Meje med obema skupinama ne gre dojemati kot trdne, neprepustne. V nadaljevanju
bom pokazal, da lahko v ospredje pridejo tudi druge identitete, ob katerih zgoraj
omenjena meja ni pomembna.
Opisana situacija kaže na moč zgodbe, ki povezuje in ločuje. Zgodba ciganskega
naselja je, čeprav brez osnov, močno prisotna in se veže na tisto, kar je pri roki (naj bo
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to kri, »neurejenost« ali kriminal). Zgodba mora ostati, sicer pade meja, s tem pa
trenutna homeostaza. Preko zgodbe so regulirani odnosi na obeh straneh, tako odnos
okolice do lokalne skupnosti kot lokalne skupnosti do okolice, vpliva pa tudi na odnos
znotraj lokalne skupnosti in znotraj okolice.
Mi/oni znotraj lokalne skupnosti
Razumevanje lokalne skupnosti kot homogene celote ne bi bilo v skladu z zaznano
realnostjo. Študija lokalne skupnosti poudarja, da v naselju bivajo ljudje različnih
narodnosti, razlog delitev in poenotenj pa, kot lahko vidimo iz omenjene študije, niso
bile le različne narodnosti, ampak tudi dejavniki, ki nimajo toliko opraviti s tovrstno
pripadnostjo.
Najmočnejšo delitev na narodnostni osnovi smo zaznali ob pogovorih s prebivalci, ki
so se opredelili kot Slovenci.
V dveh hišah pa smo doživeli, da so stanovalci jasno in poudarjeno povedali, da so oni
Slovenci, kar naj bi bila velika izjema in posebnost v naselju. Enkrat ali dvakrat smo
tudi slišali, da sta v naselju le dve slovenski družini. (Študija lokalne skupnosti)
Ta identiteta je bila v naselju, kjer je bila večina družin zaznamovana s priseljensko
izkušnjo, izstopajoča. Glede na veliko posebnost lahko pri tem gre za diferenciacijo od
drugih, »običajnih« priseljencev in s tem ograditev pred drugimi, saj »oni« niso »mi«.
(Študija lokalne skupnosti)
Druga narodna skupina znotraj lokalne skupnosti, ki je bila izpostavljena s strani
drugih, so bili Romi. V naselju je bilo prisotnih več romskih družin (med intervjuvanimi
tri). Predvsem je bila izpostavljena družina, ki se preživlja s prodajo železa.
Moti jo družina, ki živi zraven in ima neurejeno okolico (romska družina). Jezna je tudi
zato, ker so jim prerezali drevo, ki ga je ona pred posadila pred dvajsetimi leti. (Študija
lokalne skupnosti)
Če primerjamo delitev narodnih skupin Slovencev in Romov, vidimo, da so se Slovenci
tudi sami razločili od ostalih, izpostavljali svojo drugačnost, medtem ko so Rome kot
drugačne označili ostali, sami pa te drugačnosti niso izpostavljali, iz česar sklepam, da
niso imeli želje, potrebe po izkazovanju, da oni niso del ostalih. Med seboj pa se niso
delili le na podlagi narodnosti. Kot piše v Študiji lokalne skupnosti delitve po narodnosti
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v naselju sicer niso bile v ospredju. Glede na močno izpostavljenost slovenske
identitete bi lahko rekli, da je tu šlo predvsem za delitev na priseljence ter njihove
potomce in »domorodce«.
Poleg delitve na narodnosti lahko prepoznamo znotraj naselja še druge delitve. Eno
od teh delitev izraža naslednja izjava.
Pravi, da jo moti, da vsi živijo le zase in ga pogreša življenje v naselju, kakršno naj bi
bilo, ko se je ona preselila tja. Rekla je, da se je stanje spremenilo, ko so se priselili
ljudje, ki so s seboj prinesli negativno energijo. (Študija lokalne skupnosti)
Poleg nostalgije v tej izjavi lahko vidimo, da je lokalna skupnost živa, da se spreminja.
Mi/oni ni zacementirano stanje. Gospa se je po pripovedovanjih nekoč počutila del
lokalne skupnosti, v povezavi z njo ni čutila »negativne energije«, sedaj pa spremembo
pripisuje »njim«, ki so se priselili kasneje in po njenih pripovedovanjih s svojo
»negativno energijo« spremenili lokalno skupnost.
Ista gospa je omenila tudi drugo delitev glede na zaposlitev.
Rekla je, da je bilo veliko ljudi v naselju nevoščljivih, ker se je šolala, one pa so bile le
čistilke ali kaj podobnega, in da je takrat izgubila veliko prijateljic. (Študija lokalne
skupnosti)
Nekateri so omenjali tudi, da v naselju ni čutiti povezanosti, da živijo vsak zase,
oziroma z lokalno skupnostjo niso čutili povezave.
Ne poroča o konfliktih. Ni razvil globokih prijateljstev z sosedi, ne obiskujejo se na
domu ipd. V krajevni skupnosti se ne udeležuje nikakršnih dejavnosti, to ga ne zanima.
(Študija lokalne skupnosti)
O drugih prebivalcih naselja je govorila precej zaničevalno, tako o »neprofitnikih« kot
o neposrednih sosedih (ki so »neprofitniki«), predvsem pa o tistih, ki odlagajo in zbirajo
stvari. (Študija lokalne skupnosti)
Pravi, da mu v naselju nič ni pretirano všeč, razen to, da ni toliko prometa. Motijo ga
neurejenost (pravi, da ga je sram, da še ni asfalta) in upokojenci, ki gledajo, kaj kdo
dela v naselju. (Študija lokalne skupnosti)
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Pravi, da v naselju manjka življenja in stika z ostalimi prebivalci. (Študija lokalne
skupnosti)
Z sosedi se ne druži, ne čuti se povezane z sosesko, v njej samo živi. (Študija lokalne
skupnosti)
Gospa pove, da se z sosedi ne druži in si tega tudi ne želi. (Študija lokalne skupnosti)
V življenje soseske se ne vključujejo. Tudi drugje niso aktivni, pravi, da za to nimajo
niti interesa niti denarja, saj je danes vse plačljivo, plače pa grejo navzdol. (Študija
lokalne skupnosti)
Sosede ne pozna in nima posebnih želja, da bi se družil z ljudmi iz okolja. Tako kot
njegovo dekle veliko časa preživi v službi. (Študija lokalne skupnosti)
Iz tega se vidi, da se vsi prebivalci ne počutijo del lokalne skupnosti in da le-ta ni močno
povezana z njihovo identiteto. To razumem v povezavi z dvema pojavoma. Prvi je
fragmentacija skupnosti, kjer je, kot smo zapisali v teoretičnem uvodu, lokalno
skupnost, ki je skrbela za vse potrebe, zamenjalo več skupnosti, ki skrbijo vsaka za
svoje potrebe. Ob fragmentaciji skupnosti je treba upoštevati tudi možnost, da je ena
od mnogih skupnosti, ki jim posameznik pripada, lahko tudi lokalna skupnost. Drugi
pojav, o katerem ob tem razmišljam, je nujnost dvojca mi/oni. Manjše skupnosti in tudi
večja lokalna skupnost brez teh, ki jim ne pripadajo, ne bi mogle obstajati.
Preseganje delitev mi/oni
V tem poglavju bom predstavil odnos Prijave projekta do delitev, ga s pomočjo Študije
lokalne skupnosti postavil v kontekst lokalne skupnosti in ga kritično analiziral. Kot sem
napisal že pred tem, menim, da ideja vključevanja sama po sebi ni niti dobra niti slaba.
Ob podajanju sodbe o vključevanju kot pomembne ocenjujem procese vključevanja.
Kako smo prišli do ideje, da je vključevanje potrebno? Kako naj bi vključevanje
potekalo?
Prijava projekta je naklonjena vključevanju lokalne skupnosti v širšo okolico. Tako
lahko beremo o:
– socialni revitalizaciji in integraciji lokalne skupnosti v širšo okolico
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URSI Ljubljana Work Packages (hereinafter WP) are framed around an
interdisciplinary approach, aimed at social revitalization of the neighborhood at SRM
and integration of its residents with the surrounding areas. (Prijava projekta)
offer different activities for the residents in the Community Centre where professional
workers can gain trust and develop work relationships with individuals, supporting them
in their goals of social inclusion. (Prijava projekta, opis dejavnosti ene od sodelujočih
organizacij)
– destigmatizaciji naselja
It is well known that social stigma related to specific localities often dwells on
unattractive look, giving ground for prejudice of poverty, criminality, immorality etc.
(Prijava projekta)
Media communication is crucial, as one of the objectives is breaking the social
stigma. (Prijava projekta)
– ustvarjanju dokumentarnega filma, ki naj bi okrepil občutek pripadnosti in
prikazal proces revitalizacije kot možen izhod z »obrobja«
Through the film, residents will have an opportunity to reflect on the revitalization
process and increase their sense of belonging. The wider audience on the other hand
will get a good insight into problem of social exclusion and process of social
revitalization as a potential solution. (Prijava projekta)
Iz zgoraj izpostavljenega sklepam, da Prijava projekta socialno izključenost lokalne
skupnosti razume kot problem, ki bi ga bilo treba reševati. Da je smiselno delati na
odnosu med lokalno skupnostjo in širšo okolico, meni tudi Študija lokalne skupnosti.
To se vidi v usmeritvah za načrtovanje prenove, v katerih je zapisano:
Ker je del problema tudi v odnosih med SRM in okolico, mora biti del projekta tudi
naslavljanje stališč okoliških prebivalcev (in njihovih struktur), njihovih predsodkov,
stereotipnih pogledov ter odklonilnega odnosa do naselja. (Študija lokalne skupnosti)
Vprašanje vključevanja pa ni tako enoznačno, kot se morda zdi na prvi pogled. Sam
menim, da je vključevanje lahko tudi nasilna, antidialoška pot nadvlade in da ne
moremo zagovarjati vključevanja za vsako ceno. Hkrati ne verjamem v idejo velike
skupnosti, saj nikoli ne morejo biti »mi« brez »onih«. Ko je nekdo vključen, je drugi
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izključen. Drug bistven premislek pri vključevanju predstavlja vprašanje, kako bo
vključevanje potekalo. Čeprav sta oba dokumenta odnos med okolico in lokalno
skupnostjo razumela kot pomemben, lahko sklepamo, da imata različne ideje, kako to
doseči.
Iz Prijave projekta lahko glede načina vključevanja v širšo okolico zasledimo naslednje
pristope:
– povezovanje s skupnimi interesi
Wider community cooperation and solidarity to promote a two-way integration process
by providing people with a joint place to work, participate and socialize. (Prijava
projekta)
– zgodba o neverjetni rešitvi skozi že omenjeni dokumentarni film
– motivacija lokalne skupnosti s strani predstavnikov širše okolice
Group (PSG), composed of partners and other stakeholders (district community
representatives, civil society, competent ministries and other government services).
PSG biannual meetings will facilitate reporting procedures and future planning. (Prijava
projekta)
Representatives of the wider district community in the PSG will be key to the integration
process, by motivating the local population to get engaged in the activities taking place
in the Community Centre. (Prijava projekta)
– “pomoč” širše okolice lokalni skupnosti
They will also present the intended project flow and invite wider community in the active
participation in the process of overcoming poverty through social revitalization. 10
(Prijava projekta)
Razlika med dokumentoma je v usmerjanju akcij. Prijava projekta govori o integraciji
lokalne skupnosti v širšo okolico, Študija lokalne skupnosti pa o naslavljanju odnosa
širše okolice do lokalne skupnosti. Vprašanje, ki se postavlja, je, kdo (če kdo) naj se
integrira.

10

Uvodna konferenca, na kateri naj bi bil projekt predstavljen.
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Preseganje tega vprašanja vidim v skupnostnem centru, ki ga Prijava projekta razume
kot svoj bistveni del. Skupnostni center naj bi bil prostor, ki bi z aktivnostmi pritegnil in
koristil tako širši okolici kot lokalni skupnosti. Ideja skupnega prostora kot točke
srečevanja okolice in lokalne skupnosti se mi zdi na mestu, saj srečevanje pripomore
k zanimanju za druge, prepletanju in ustvarjanju zgodb. Tako bi dejavnosti v
skupnostnem centru predstavljale začetno skupno točko, ki bi bila v interesu obeh
skupin, s tem pa se vprašanje, kdo se mora spremeniti, postavi v ozadje.
Ostali omenjeni pristopi v Prijavi projekta delujejo v nasprotju z omenjenim
priporočilom v Študiji lokalne skupnosti. Priporočilo omenja naslavljanje sodb širše
okolice o lokalni skupnosti. Omenjeni pristopi lahko potencial sodbe okolice še
utrjujejo. Evalvacijski organ PSG in povabilo širši okolici, da aktivno pripomore k
premagovanju revščine, ustvarjata neenake pozicije med predstavniki širše okolice, ki
lokalni skupnosti pomagajo, jih motivirajo (so subjekti), in lokalno skupnostjo, ki naj bi
to pomoč sprejela. Idejo, da se mora marginalizirana lokalna skupnost spremeniti,
utrjuje dokumentarni film, ki naj bi prikazal spremembo med življenjem v skupnosti pred
tem in po tem. Zakaj, za koga se mora lokalna skupnost spremeniti? Ali so slabi,
napačni, ne ustrezajo sistemu? Takšna reprezentacija »revščine« in izhoda iz nje nosi
potencial brezmejne, nekateri bi rekli neoliberalne ideje, da je vse mogoče, če se le
potrudimo. S tem bi sistemske razloge revščine poenostavili na odgovornost revnih,
omenjena lokalna skupnost bi v tem primeru igrala vlogo »super freakov«, s pomočjo
katerih bi družba (oz. njeni neoliberalni krogi) vpili: »Kaj je tvoj izgovor?«
O interesu lokalne skupnosti smo se načrtovalci pozanimali preko Študije lokalne
skupnosti in udeležbe članov lokalne skupnosti na skupnem sestanku. Ne vemo pa
veliko o interesih širše okolice. Širša okolica je imela predstavnico znotraj ekipe
načrtovalcev, vendar z njimi nismo opravili študije, niti niso bili prisotni na sestankih. Iz
teh podatkov lahko sklepamo, da smo načrtovalci delili prostor na širšo okolico, ki se
bo programu pridružila, in na lokalno skupnost, za katero bo program potekal in od
katere se posledično pričakuje rezultate. V tej delitvi na preiskovano (lokalna skupnost)
in ne preiskovano skupino (okolica) vidim možnost za vstop modela prilagajanja, ki,
kot pravi Eriksson (2014), predvideva obstoj »dobre družbe« in šele s članstvom v tej
»veliki dobri družbi« postanemo ljudje. V tem primeru »dobro družbo« predstavlja širša
okolica, saj od njih ne terjamo spremembe (vključitve), lokalna skupnost je tista, ki je
na tapeti in kjer naj bi se spremembe dogajale. Sicer tu ne gre za delo s posamezniki,
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kar je značilno za ta model, a čeprav delo ni usmerjeno na posameznike, sta določeni
»problematična« in »neproblematična« skupina. S tem je izvzet sistemski krožni
pogled, ki ne pozna »krivca« in v središče postavljen vzročno-posledični pogled, ki
»krivca« prepozna in od njega zahteva spremembo.
Čeprav, kot smo pokazali zgoraj, iz podatkov lahko sklepamo o takšnem razmišljanju
načrtovalcev, pa le-to ni nujno ali pa je prisotno le v določenem delu. Pri Prijavi projekta
je sodelovalo enajst organizacij, ki izvajajo svoj program po Ljubljani. Kot pravi Prijava
projekta, so to organizacije, ki pokrivajo celotno življenjsko obdobje in imajo dolgoletne
izkušnje pri delu z ljudmi. V skupnostni center in s tem v lokalno skupnost ter širšo
okolico vstopajo z izkušnjami, kaj, kako in kdaj nekaj deluje in kdaj ni tako. Z različnimi
pristopi in pokrivanjem različnih skupin dosežejo prepoznavanje interesa za program
s strani širše okolice, saj ne glede na njihovo sestavo lahko najdejo nekaj, kar jih
zanima. V prid teoriji, da v glavah načrtovalcev ni prihajalo do strogega deljenja obeh
skupin, govori že omenjeno pomanjkanje časa, ki je onemogočalo razširitev študije na
širše okolico, in potreba, da je v prijavi za pridobitev sredstev jasno izražen problem.
Tako kot lahko prepoznamo model prilagajanja, lahko prepoznamo tudi druga dva
modela, ki ju omenja Eriksson (prav tam), mobilizacijskega in demokratičnega.
Mobilizacijskega lahko prepoznamo v zagovarjanju aktivacije lokalne skupnosti, v
spodbujanju k razmišljanju o svojem stanju, v možnosti vključitve med opravljanjem
Študije lokalne skupnosti, v ideji o dokumentarnem filmu. Demokratičnega pa lahko
prepoznavamo v vzpostavljanju dialoga z lokalno skupnostjo preko Študije lokalne
skupnosti in skupnostnega sestanka.
Tako kot ni »čist« uporabljen model, ni čista niti delitev mi/oni med širšo okolico in
lokalno skupnostjo. Študija lokalne skupnosti razkriva, da meje med lokalno skupnostjo
in širšo okolico niso neprepustne. V omenjeni študiji so nekateri prebivalci naselja o
stikih z širšo okolico povedali naslednje.
V naselju ima prijatelje, pove pa tudi, da se ob obvoznici od Polja do Zaloga poznajo
vsi. (Študija lokalne skupnosti)
Hčerka je predlagala, da bi se v skupnostnem centru lahko družili mladi, ki se sedaj
zbirajo po gozdovih. Imajo stik z okoliškimi kraji, hčerka je gasilka. Pravi, da se otroci
družijo tudi z otroki iz ostalih vasi, s katerimi hodijo v šolo, in da jih je veliko aktivnih pri
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gasilcih. Povedala je, da se mladi (ona in drugi, ki so približno toliko stari) veliko družijo.
(Študija lokalne skupnosti)
Pravi, da je neprijetno, ker imajo v bližini le eno igrišče, kamor hodijo tako oni kot otroci
in so jim oni slab zgled, če prižgejo cigareto ali s seboj prinesejo pivo. (Študija lokalne
skupnosti)
On je treniral rokomet v okolici SRM (sedaj je rokometno društvo zaradi premalo
zagona propadlo). (Študija lokalne skupnosti)
Prisotna pa so bila tudi združevalna mesta, pri katerih omenjena delitev ni v ospredju.
Tako se mladi srečujejo na igrišču, priljubljena je bila tudi sprehajalna pot ob naselju.
Na teh mestih je v ospredje prihajala generacijska delitev. Mladi in otroci se družijo na
igrišču, starejši so hodili na sprehode. Generacijska delitev se vidi tudi v predlogih za
dejavnosti v skupnostnem centru. Storitve so bile tako razdeljene glede na starost,
dogajalo se je tudi, da so v skupnostnem centru videli priložnost za »druge« (starejši
za otroke, mlade, mladi za starejše), zase pa ne. Skladno s tem generacijsko delitev
kot pomemben dejavnik razume tudi Prijava projekta, ki vključuje organizacije, ki se
ukvarjajo z določenimi starostnimi skupinami. Kar se mi zdi zanimivo, je, da nobena
organizacija nima za ciljno skupino celotne skupnosti. Dejavnosti, ki nosijo potencial
vključitve celotne lokalne skupnosti z okolico, kot so npr. rojstnodnevna slavja, so
prepuščena laikom oz. članom lokalne skupnosti in potencialno okolice. S tem
organizacije glede na svoj fokus delijo lokalno skupnost z okolico na tiste, ki so njihova
ciljna populacija, in na tiste, ki niso.
Ob tem podatku se nam odpira vprašanje profesionalizacije oz. deprofesionalizacije in
s tem povezan koncept vodnika. V povezavi z deprofesionalizacijo Müller (2006)
vodnike umesti med tiste, ki se ne omejujejo le na svoje področje, ampak vodijo
uporabnika po divjini. V tem primeru bi divjina lahko pomenila tudi izstop iz npr. dela z
mladimi, starostniki in vstop v skupnost. V določeni meri je v program organizacij,
opisan v Prijavi projekta, odprt za to možnost. V tej smeri Prijava projekta načrtuje
vključitev mentorjev iz lokalne skupnosti (ti bodo za svoje delo plačani) in prostovoljcev,
za obe skupini pa načrtuje tudi izobraževanje.
Pri tem iz svojih izkušenj dela v podobnih organizacijah sklepam, da tu ne gre nujno
za prostovoljce in mentorje, ki so povezani s ciljno populacijo omenjenih organizacij
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(npr. starejšimi, otroci, mladimi). S tem, ko se spodbuja možnost vključevanja širše
populacije lokalne skupnosti v projekte na ravni prostovoljstva, se gradi temelj za
solidarnost, zanimanje drug za drugega in ustvarjanje skupnih zgodb. Tako je
starostnik, mladostnik, otrok – nekdo, ki me zanima. Če smo aktivno vključeni v delo z
ljudmi, se ne moremo držati načela Živi in pusti živeti, saj se življenje drugega nujno
povezuje z mojim življenjem.
Omenjene usmeritve odpirajo možnosti za krepitev skupnosti, vendar ne gredo izven
svojih specializiranih storitev. Tako so organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi,
usmerjene v mlade, organizacije, ki se ukvarjajo s starostniki, v starejše.
Glede na izražene potrebe je to tudi del podpore, ki jo je skupnost želela (sami so
govorili o dejavnostih za otroke, mlade, odrasle, starejše). Vendar ni želela le tega.
Tako lahko v Študiji lokalne skupnosti beremo o raznih zanimanjih ljudi znotraj lokalne
skupnosti.
Srce ga boli, ko žoga leti v njegove rože, v katere vlaga toliko ljubezni. (Študija lokalne
skupnosti)
Poleg tega ima vrtiček ali dva. Tam kaj malega posadi in se ukvarja z njim. Imel je tudi
leseno garažo, ki so jih potem podrli. Sicer pa se na črno ukvarja z avtomehaniko,
menja zavore ali dela servise, pač zelo poceni. Pokazal je, kje ima avtomehanični
kanal, kjer menja olje in kako popravlja zavore tam na zelenici. (Študija lokalne
skupnosti)
Upa, da bo on dobil gredico vrta več. (Študija lokalne skupnosti)
Rad opravlja ročna dela, zato zastonj sosedom popravlja oblačila. (Študija lokalne
skupnosti)
Nekaj tega dobi tudi v Španskih borcih, kjer ima majhen vrt (s ponosom ga je razkazal),
dva oreha in lopo. (Študija lokalne skupnosti)
Rad bi obdeloval nekoliko več vrta, zato se veseli prenove. (Študija lokalne skupnosti)
Zato bi ta prostor lahko izkoristili tako, da se otroci „zdivjajo“, svobodno praznujejo
rojstne dneve in druge praznike ter tja povabijo malo več gostov. Stanovanja so
premajhna za večje veselice. (Študija lokalne skupnosti)
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Govorila mi je o živalih, ki so jih imeli na robu naselja. Naštela je veliko živali: kokoši,
gosake, fazane, pave, ovce, koze in krave. Pojasnila mi je, kako so uredili barake
zanje, kje so se pasle, kaj so jedle ipd. Pravi, da se finančno niti ni tako splačalo, saj
so morali veliko hrane kupovati; dobro je bilo to, da je vedela, kaj je ta žival jedla, hrana
je bila sveža itn. Z veseljem se spominja tega obdobja. Pred nekaj leti je prišla odločitev
(od kod, gospa ne ve), da morajo živali in barake odstraniti. (Študija lokalne skupnosti)
Z osredotočenjem na zanimanja namesto na določen del populacije bi lahko skupnosti
dali vodilno vlogo. V tem primeru vodja ne bi mogel biti predstavnik ene izmed enajstih
organizacij, saj se gotovo na to temo ne bi spoznal v tej meri kot predstavniki lokalne
skupnosti, ampak nekdo iz omenjene skupnosti. Predstavnik organizacije bi imel vlogo
vodnika, ki bi moč odločanja dal v roke skupnosti, sam pa jim bi predstavljal možne
poti in jih na teh poteh spremljal. Ideje v tej smeri se je razvijalo na delavnici možganske
nevihte, kjer se je omenjalo možnost vrtičkanja, za katerega se je zaznalo kar nekaj
interesa znotraj lokalne skupnosti. V tej smeri sam razumem tudi idejo balinišča,
podano lokalni skupnosti s strani MOL pred opravljanjem Študije lokalne skupnosti,
čeprav med študijo ni nihče izrazil zanimanja za balinanje.
Deprofesionalizacija bi se v tem primeru uveljavljala na račun profesionalnih,
usmerjenih storitev, vodenih s strani strokovnjakov, saj imajo ljudje na voljo omejeno
količino prostega časa, omejena so tudi sredstva, namenjena projektu. Potencialen
učinek omenjenega procesa je premoščanje razlik med kvalificiranimi strokovnjaki in
lokalno skupnostjo. Kvalificirani strokovnjaki bi se odrekli moči nadzora nad
dogajanjem znotraj programa in to moč prepuščali lokalni skupnosti. S tem ne bi
dosegli zlitja med kvalificiranimi strokovnjaki in lokalno skupnostjo, le novo
pozicioniranje. Delitev »mi«, ki znamo, in »njimi«, ki jih je treba »naučiti«, »civilizirati«,
»rešiti«, ne bi več mogla obstati, ampak bi morala temeljiti na nekih drugih kvalitetah.
Takšno delo bi zahtevalo strokovnjaka vodnika, ki se zaveda svojih omejitev in daje
moč odločitev uporabnikom, ter ne strokovnjaka naseljenca, ki je specializiran za svoje
področje.
Skupnostni center z glede na populacijo ločenimi dejavnostmi spominja na kliniko, na
kateri je glede na poškodbo določeno, na kateri oddelek se posameznika napoti, pri
tem pa se slednjega pošlje (se določi, če je primeren) na določeno dejavnost glede
npr. na starost. Razlika glede na drugi način je v tem, da tam ustreznost ni v tolikšni
88

meri določena od zunaj, uporabniki pa imajo nadzor nad potekom dejavnosti. V tem
primeru bi morali biti v načrtovanju obravnavani kot enakovredni partnerji, kar pa
znotraj prijave ni zaznati.
Delitve mi/oni so ustvarili ljudje in niso trdne. To pa ne pomeni, da naj bi bil cilj »mi«
brez »njih«, saj to ni mogoče, niti ni nekaj, k čemur bi bilo nujno treba težiti. Zavedanje,
da skupnost »mi« potrebuje »nje«, postavlja delitve v luč, kjer spremembe v smislu
spreminjanja delitev ne prinašajo le »pozitivnih«, »združevalnih« posledic. Ob tem bi
izpostavil vprašanje, katere delitve moramo spreminjati. Edine delitve, ki jih imamo
moč in jih lahko spreminjamo, so delitve, povezane z nami. Kot »strokovnjaki«, ki smo
bili udeleženi pri načrtovanju projekta, smo imeli le moč spreminjanja delitev,
povezanih s strokovnjaki, preko preseganja teh delitev pa potencialen vpliv tudi na
ostale. Menim, da je cilj preseganja delitev, v kolikor ni usklajen z udeleženimi,
antisocialnopedagoški in brezmejen.
2.5.6 Epilog prvega dela analize empiričnega raziskovanja
Prijava projekta in Študija lokalne skupnosti sta odlična primera in – in fluidnih besedil,
saj sama sebi nasprotujeta in nam ne ponujata čistih modelov. Tako lahko npr. v Študiji
lokalne skupnosti beremo o povezanosti prebivalcev naselja in njihovi odtujenosti,
izključenosti in vključenosti v širšo okolico ali pa npr. v Prijavi projekta o objektih in
subjektih, pristopu od spodaj in ekspertni poziciji, preseganju in ustvarjanju delitev.
Tako kot so med seboj in sama v sebi različna preučevana besedila, je bil zelo raznolik
tudi proces načrtovanja. Raznolikost je hkrati priložnost in past. Priložnost v smislu
pripravljenosti opuščanja lastnih načrtov in past v nedorečenosti ter s tem odpiranju
možnosti nestrokovnega delovanja po receptu »kakor mi ustreza«. Za »varno«
uporabo teh besedil je nujna možnost refleksije, ki omogoča kritično strokovno delo.
Vseh zgoraj omenjenih idej ne morem pripisati socialni pedagogiki. To po mojem
mnenju ni narobe, saj ne obstaja le socialna pedagogika, ena od vrlin socialnih
pedagogov pa naj bi bila nenazadnje tudi vzpostavljanje dialoga, ki potrebuje
različnost. To ne pomeni, da se moramo z vsemi idejami strinjati. Socialna pedagogika
ima mesto v skupnosti. Menim, da je dolžnost socialnih pedagogov, da se te
odgovornosti ne izogibajo. Kako naj to naredijo?
Skupnost je netrivialni sistem, za katerega je značilna nezmožnost napovedovanja
izidov. To pomeni, da nisem zmožen dati korakov, jasnih navodil, kako bi morali
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delovati v skupnosti, saj se vsaka skupnost na naše poskuse ali neposkuse (pasivnost)
odziva po svoje. Upravljanje z neznanim naj bi socialnim pedagogom, ki niso lačni
oblasti (nad drugim), šlo.

2.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja
V poglavju 2.5 sem predstavil svojo analizo zbranega gradiva skozi štiri kategorije. Na
osnovi te analize odgovarjam na raziskovalna vprašanja.
2.6.1 RV1: Katere implicitne teorije načrtovalcev Prijave projekta in tima, ki
je pripravil Študijo lokalne skupnosti, so bile prisotne pri načrtovanju
projekta?
Čeprav Študija lokalne skupnosti in Prijava projekta jasno izražata nekatere ideje (npr.
pristop od spodaj), lahko v njiju najdemo tudi nasprotje teh idej, ki pa ni tako eksplicitno
izraženo. Ta pojav si razlagam na več načinov. Prvi je strokovna korektnost, ki pomeni
eksplicitno izražanje idej, aktualnih v stroki, in (morda nezavedno) prikrivanje idej, ki
niso v skladu z usmeritvijo stroke. Drugi je nujnost obstoja nasprotij (npr. vključevanje
nekaterih pomeni izključevanje drugih). Tretji pa je razumevanje uresničevanja idej na
kontinuumu. To pomeni, da neko idejo (npr. deprofesionalizacijo) zagovarjamo do
določene meje, hkrati pa do določene meje zagovarjamo tudi njeno nasprotje. Menim,
da je prisotnost nasprotujočih idej nujna in je lahko pokazatelj zavedanja omejitev.
Tveganje vidim predvsem v nereflektiranih teorijah, ki onemogočajo prepoznavanje
prakse takšne, kot je, in njeno spreminjanje.
Študija lokalne skupnosti se zanima za zgodbe ljudi, njihovih pričakovanjih in idej,
informira o potekajočih procesih in predlaga dialog z lokalnim prebivalstvom ter njihovo
vključitev v načrtovanje projekta in v plačano delo, vendar v svojo ekipo ne vključuje
lokalnega prebivalstva, le-to pa ni prisotno pri oblikovanju končnega poročila študije.
Čeprav to sam razumem predvsem v kontekstu pomanjkanja časa in nepoznavanja
lokalne skupnosti in je bila Študija lokalne skupnosti predstavljena na sestanku, na
katerega so bili povabljeni prebivalci naselja, lahko v skrajnem pogledu v tem vidimo
tudi prisotnost teorije, ki deluje v smeri izključevanja lokalne skupnosti. V Študiji lokalne
skupnosti smo raziskovalci poslušali ljudi, z njimi stopali v dialog in jih izključili pri
končnem oblikovanju in razlagi njihovih besed ter naših opazovanj.
Glede vključevanja lokalne skupnosti je nasprotujoča si tudi Prijava projekta. V njej
lahko beremo o pristopu od spodaj in o tem, da so se prebivalci naselja v projekt
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vključevali kot plačani delavci, usposobljeni mentorji, prostovoljci. V Prijavi projekta in
procesu nastajanja beremo tudi nasprotno zgodbo. Tako so se vsi načrtovalci z lokalno
skupnostjo srečali le na delu drugega sestanka, na katerem se je, s pozivom k odhodu
prebivalcev naselja, postavila ločnica med oblikovalci prijave projekta in lokalno
skupnostjo. Lokalna skupnost ni bila seznanjena s končno različico prijave, niti je ni
oblikovala. Ob ideji opolnomočenja (prevzemanja nadzora nad svojim življenjem) je
prisotna tudi nasprotna ideja objektivizacije. Tako so odločitve za lokalno skupnost
sprejemali ljudje, ki niso njeni člani. Zgodbo o tem, kakšna je »lepša« prihodnost
naselja, niso pisali prebivalci naselja, ampak za to »usposobljeni strokovnjaki«. S
predvidevano izključitvijo lokalne skupnosti iz organov odločanja o prihodnosti projekta
je v tem delu onemogočeno prevzemanje nadzora nad projektom in posledično delom
dogajanja v naselju. Prijava projekta predvideva zelo raznolike možnosti vključevanja
lokalne skupnosti, vendar pri tem ni predviden prevzem vodilnih funkcij v projektu.
Položaj v vodstvenih strukturah pa je omogočen predstavnikom širše okolice. Ta naj
bi pomagala lokalni skupnosti pri premagovanju težav. Prijava projekta zajema
stališče, da je treba spremeniti odnos med širšo okolico in lokalno skupnostjo. Študija
lokalne skupnosti pri tem odnosu izpostavlja stigmo, ki jo nosi lokalna skupnost, in
superioren odnos okolice do naselja. Prijava projekta predvideva članstvo v vodstvenih
strukturah za člane širše in načrtuje spremembo lokalne skupnosti. S tem, ko se
predvideva sprememba lokalne skupnosti (breme spremembe ni položeno na širšo
okolico) in se prebivalce naselja izključuje iz vodstvenih struktur, se spodbuja
ohranjanje trenutne homeostaze, ne sprememba odnosa. Širša okolica ostaja v
superiornem položaju, v katerem »pomaga revni, izključeni« lokalni skupnosti. Tako
Prijava projekta zmanjšuje potencial opolnomočenja, saj ne izhaja iz vprašanja, kako
bi lokalna skupnost postajala subjekt, ampak jo ohranja v poziciji objekta, v katerem je
»potrebna pomoči«. Ideje opolnomočenja, socialne revitalizacije in izhoda iz trenutnih
neugodnih razmer imajo v ozadju protiutež, ki deluje v smeri ohranjanja trenutnega
stanja. To ne pomeni, da ideje opolnomočenja, socialne revitalizacije, izboljšanja
razmer niso prisotne, ampak le, da niso osamljene in da so prisotne tudi ideje, ki ne
gredo v smeri eksplicitno izraženih sprememb.
Pravkar predstavljeno stališče priča tudi o dialogu. Vprašanje dialoga bi lahko povzeli
z vprašanjem, v kolikšni meri sem bil odprt za razmišljanje »drugega«. Kot smo
ugotavljali že v prvem delu analize besedil, Prijava projekta večkrat omenja pristop od
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spodaj (se pravi, se zanima za mnenje lokalne skupnosti). Na del enega izmed štirih
srečanj je bila povabljena celotna lokalna skupnost, del oblikovanja prijave pa je bila
tudi Študija lokalne skupnosti. Ta je izhajala iz pogovorov s prebivalci naselja in
opazovanja življenja lokalne skupnosti, zanimala se je za svet, razmišljanje lokalne
skupnosti, hkrati pa smo raziskovalci vstopali v to skupnost s svojimi prepričanji.
Čeprav lokalna skupnost ni sodelovala pri končnem oblikovanju zapiskov pogovorov
in poročila, so bili izsledki Študije lokalne skupnosti predstavljeni na delu sestanka, na
katerega so bili povabljeni. Tako so imeli možnost podati svoj mogoče drugačen vidik.
Čeprav je Študija lokalne skupnosti imela določen okvir, se le-tega nismo držali za
vsako ceno, s tem pa dali ljudem, s katerimi smo se pogovarjali, možnost predstaviti
svetove, ki bi drugače lahko ostali zaprti. Lokalna skupnost je imela besedo tudi na
delu enega od štirih srečanj, kjer so bili kasneje naprošeni, naj zapustijo prostor, saj
smo morali naprej načrtovati prijavo. Podobno odprtost za dialog lahko zaznamo tudi
v Prijavi projekta, kjer je lokalna skupnost prisotna pri vsem, razen pri organih, kjer se
sprejemajo končne odločitve. Če karikiram, lahko iz tega oblikujemo stališče: »Ti povej,
kaj si misliš, jaz pa se bom odločil, kaj bova s tem naredila.« S tem iz dialoga izločim
»drugega«. Dialog v nasprotju s tem pomeni, da se bova midva odločila, kaj bova s
tem naredila. Z izločanjem lokalne skupnosti iz procesov odločanja je slednja postala
objekt, ki ga preučujemo in se nazadnje odločimo, kaj je za njegovo usodo najboljše.
Kot nezavesten pacient, za katerega se zdravnik glede na trenutno stanje odloča, kako
ga bo zdravil (sam lahko skozi simptome izraža svoje stanje, vendar se na koncu
zdravnik sam odloči, kaj je za njegovo stanje najboljše in gleda odzive na zdravljenje).
Iz prisotnosti implicitnih teorij v različnih fazah priprave dokumentov lahko opazimo,
kako se le-te prenašajo naprej in vztrajajo, čeprav so lahko v nasprotju z izraženimi
željenimi spremembami. Sam težave ne vidim v prisotnosti zgoraj omenjenih idej,
ampak v tem, da te ideje niso bile izražene, s čimer so bile obravnavane kot
samoumevne.
2.6.2 RV2: Kako, kateri in v kolikšni meri so bili pri načrtovanju projekta
prisotni socialnopedagoški koncepti?
Kot je opazno že v teoretičnem delu magistrske naloge, se socialnopedagoški koncepti
med seboj prepletajo, zato se bo prepletal tudi opis njihove prisotnosti v procesu
načrtovanja projekta. Nekateri od uporabljenih socialnopedagoških konceptov so
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deloma opisani že v odgovoru na prvo raziskovalno vprašanje, zato bodo, da se
izognemo ponavljanju, predstavljeni drugače ali bolj na kratko.
In – in identitete
V teoretičnem uvodu so in – in identitete opredeljene kot položaj, v katerem pred nas
ni postavljena izbira, ali si to ali ono, ampak si lahko oboje hkrati. In – in identitete sem
zaznal pri dveh skupinah, vključenih v projekt. Prvo skupino predstavljajo člani lokalne
skupnosti, ki so bili hkrati tudi člani okolice naselja, drugo pa socialni pedagogi, ki smo
pripravili Študijo lokalne skupnosti.
Kot smo pokazali že v prvem delu analize procesa načrtovanja, so se pokazale zelo
različne pozicije glede poistovetenja z lokalno skupnostjo. Pri obravnavi in – in identitet
je zanimiva predvsem skupina, ki se je poistovetila z lokalno skupnostjo in njeno
marginalizirano pozicijo, hkrati pa imela tudi stik z okolico naselja (npr. srečevanja
mladih na igriščih, poznavanje celotne okolice). S tem so v izbiri med lokalno
skupnostjo in okolico izbrali oboje, možno pa je tudi, da so svojo identitetno pozicijo
prilagajali situaciji (npr. v naselju so člani lokalne skupnosti, na igrišču pa okoliške
mladine).
Druga in – in identiteta, ki jo lahko zaznamo, je identiteta socialnih pedagogov, ki smo
pripravili Študijo lokalne skupnosti. Znašli smo se v tamponu, kjer smo bili v lokalni
skupnosti predstavniki lokalne oblasti in tima načrtovalcev projekta, na sestankih
načrtovalcev projekta pa smo predstavljali glas lokalne skupnosti. S to identitetno
pozicijo smo igrali vlogo tujca. Kot tujci smo z svojo drugačno pozicijo imeli večjo moč
vnašanja sprememb. S plutjem med obema identitetama smo lahko predstavljali
razmišljanje, ki ob izbiri za le eno izmed njih ne bi bilo mogoče, in s tem spodbujali k
dialogu (npr. skupni sestanek lokalne skupnosti in tima načrtovalcev). Prehajanje med
različnimi vlogami znotraj načrtovanja večini ni bilo omogočeno. Čeprav so bili
pogovori opravljeni s prebivalci naselja kot glavnimi strokovnjaki svojega okolja in so
bili povabljeni na del sestanka, je bila med nami, ki smo načrtovali projekt, in lokalno
skupnostjo, za katero se je projekt načrtoval, postavljena jasna meja, ki še ni dopuščala
prehodov. Podobno nadaljevanje predvideva tudi Prijava projekta, ki omogoča, da
bodo prebivalci naselja postali strokovnjaki le do mentorjev, ne bo pa jim omogočeno
enakovredno odločanje o svoji usodi, s tem pa bodo ponovno jasno postavljene meje
med temi, ki bodo odločali in temi, za katere se bo odločalo.
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Model vodnika in dialog
Model vodnika spodbuja ljudi kot največje strokovnjake za svoje življenje, da postajajo
subjekti, sprejemajo odločitve in odgovornost za svoje življenje, pri tem ima strokovnjak
vlogo vodnika, ki nudi podporo, predstavlja različne poti, tveganja. Za model vodnika
je nujno stopanje v dialog, ki ne more obstajati v premoči nad drugim, ampak le v
vzajemnem zanimanju drug za drugega.
Pobude v tej smeri je moč najti v procesu načrtovanja podpore lokalne skupnosti. Tako
smo se kot z največjimi strokovnjaki za svoje življenje o možnih poteh projekta in
življenju v naselju v procesu nastajanja Študije lokalne skupnosti pogovarjali s
prebivalci naselja. Pobude k prevzemanju odločitev o poteku projekta so prisotne v
priporočilih o potrebi po dialogu med načrtovanjem in vključenosti lokalne skupnosti
skozi plačane oblike dela. S tem bi naredili korak naprej v enakovredni vključitvi
strokovnjakov in lokalne skupnosti, s tem pa tudi v izenačitvi moči.
Ustaljeni načrti so bili prilagojeni tudi pri nastajanju in v sami prijavi projekta. Tako je
bila lokalna skupnost povabljena na skupen sestanek, glede na izražen interes se je
razmišljalo o plačanem načinu vključitve lokalne skupnosti, poleg prostovoljcev se je
načrtovalo usposabljanje mentorjev, opustilo se je nekatere načrte (npr. ideja o
balinišču). Na skupnem sestanku in v lokalni študiji izraženo voljo lokalne skupnosti se
je v Prijavi upoštevalo. Težko govorimo, da je, če izvzamemo Študijo lokalne skupnosti,
v procesu nastajanja in v Prijavi projekta prišlo do dialoga in da se v prihodnosti
načrtuje usmeritev v tej smeri. Z izločitvijo lokalne skupnosti s sestanka in predvideno
izključitvijo iz vodstvenih struktur so strokovnjaki pokazali svojo dominacijo nad lokalno
skupnostjo in s tem prevzeli težo odločanja o projektu. Dialog ne more potekati, ko se
odločamo namesto drugega. Pri tem sem odprt za možnost, da bi nekatere sodelujoče
organizacije v kasnejših fazah (te se zaradi zavrnitve projekta niso zgodile) delovale v
skladu s konceptom dialoga.
V procesu nastajanja Študije lokalne skupnosti smo delovali v smeri dialoga in modela
vodnika. Lokalna skupnost je imela vlogo največjega strokovnjaka za svoje življenje,
skupaj z njo smo vstopali v dialog ter razmišljali o možnih poteh razvoja naselja.
Potrebe lokalne skupnosti so bile upoštevane tudi v nadaljevanju načrtovanja projekta,
pozabilo pa se je na negovanje dialoga, ki ob dominaciji strokovnjakov ni bil možen.
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Socialno in socialna pedagogika
Čeprav iz socialnopedagoške prakse ne moremo izločiti prelaganja krivde na
posameznika, naj bi bila socialna pedagogika socialna. To pomeni, da vidi pojave ne
le v luči posameznika, ampak kot družbene.
Študija lokalne skupnosti v svojih priporočilih vključuje potrebo po naslavljanju
predsodkov, stereotipnih pogledov in odklonilnega odnosa okolice do lokalne
skupnosti. Sam vidim v tem priporočilu pomembno besedo naslavljanje. S tem se
izogiba pripisovanju krivde za marginalizacijo.
Tudi Prijava projekta ta odnos prepoznava kot problematičen. V delu nagovarjanja
družbenega dela težav ima do le-teh dvojen odnos. Po eni strani je usmerjena v lokalno
skupnost in zato od nje pričakuje spremembe, medtem ko ne pričakuje sprememb
okolice. S tem sporoča, da je težava pri lokalni skupnosti, ki se mora spremeniti, in ne
pri okolici, ki lahko ostane takšna, kot je. Po drugi strani pa načrtuje programe, ki naj
bi pritegnili obe skupini. Razlog za druženje ne bi bila karitativnost enih ali drugih ali
zahteva po spremembi, ampak skupen interes, ki bi lahko presegal predsodke,
stereotipe in spreminjal odnos med lokalno skupnostjo in okolico.
Pri tem odnosu menim, da sta oba dokumenta spregledala ali pa se nista ukvarjala s
tem, da trenutno deljeno stanje med okolico in lokalno skupnostjo ni nujno slabo za
ene in druge. Odklonilni odnos okolice lahko krepi lokalno skupnost, hkrati pa tudi krepi
okolico in jim daje občutek superiornosti. S spremembo tega položaja ne bi spremenili
le odklonilnega odnosa, ampak tudi lokalno skupnost in ni nujno, da bi bili člani le-te s
to spremembo zadovoljni.
Opolnomočenje
Kot smo glede opolnomočenja ugotavljali že pri odgovoru na zgornje vprašanje, so bile
v procesu načrtovanja prisotne usmeritve v tej smeri in v nasprotni smeri. S plačanim
delom, z odgovornostjo za delovanje projekta (preko mentorstva in prostovoljstva) se
deluje v smeri prevzemanja kontrole nad svojim življenjem. V nasprotni smeri deluje
izključitev iz vodstvenih struktur. S tem se strokovnjaki odločijo, kako bo potekala
podpora. Pri tem menim, da je morebitna debata, kdo bi sprejemal boljše odločitve,
nesmiselna. Kar je bistveno, je, kdo ima moč sprejemati odločitve. Naloga
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strokovnjakov kot vodnikov v tem primeru zagotovo ni sprejemanje odločitev, temveč
osvetljevanje različnih možnosti in nadaljnja podpora.
Drugi socialnopedagoški koncepti
Čeprav drugih socialnopedagoških konceptov v odgovoru na to raziskovalno vprašanje
ne omenjam, to ne pomeni, da jih ne razumem kot pomembne ali da niso bili prisotni.
Nekateri procesi so bili med načrtovanjem podpore lokalne skupnosti prepuščeni
posameznikom oziroma posameznim organizacijam. Eden od teh procesov je
refleksija kot spoznavanje lastnih mej in pozicij, v katerih se nahajamo, ter
posledičnega spreminjanja prakse. Kako je potekal proces refleksije, lahko
predvidevamo iz kritičnosti do omejitev v Študiji lokalne skupnosti, iz spreminjanja
načrtov, hkrati pa na pomanjkanje refleksije kaže ideja o socialni revitalizaciji kot
odrešitvi lokalne skupnosti. Stopnja eksplicitne izpostavljenosti procesov po mojem
mnenju kaže tudi na lestvico pomembnosti konceptov.
2.6.3 RV3: V kolikšni meri in kako so bili razumevanja in predlogi, prisotni v
Študiji lokalne skupnosti, uporabljeni v Prijavi projekta?
Pri obeh dokumentih ne gre le za nasprotovanje oz. ujemanje med dokumentoma,
ampak tudi za nasprotovanje oz. ujemanje znotraj Študije lokalne skupnosti in
nasprotovanje oz. ujemanje znotraj Prijave projekta. Tako Študijo lokalne skupnosti kot
Prijavo projekta lahko razumemo na več različnih načinov. Pri odgovoru na to
vprašanje se mi zdi smiselno prikazati, katera resnica lokalne skupnosti je bila pri
Prijavi projekta bolj poudarjena in katera bolj zamolčana.
Razumevanje lokalne skupnosti, odnosov z okolico
Študija lokalne skupnosti je naselje prikazala kot zelo raznoliko. Sestavljajo ga ljudje,
ki so z naseljem zadovoljni in poznajo, obiskujejo ostale prebivalce; ljudje, ki
obrekujejo, so »vaški Google« (izraz, uporabljen s strani intervjuvanca v Študiji lokalne
skupnosti); ljudje, ki si med seboj pomagajo, si nagajajo, se drug nad drugim
pritožujejo; ljudje, ki tu »le« živijo in se ne počutijo del naselja. V odnosu z okolico in
lokalno oblastjo pa izpostavlja stigmatiziranje in izkušnjo neizpolnjevanja obljub. V
odnosu z okolico Študija lokalne skupnosti vidi potrebo po naslavljanju stališč okoliških
prebivalcev (in njihovih struktur), njihovih predsodkov, stereotipnih pogledov ter
odklonilnega odnosa do naselja.
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Prijava projekta omenja predvsem težave, ki pestijo lokalno skupnost: revščino,
brezposelnost, nezadovoljstvo z infrastrukturo, neurejenost (npr. nelegalne prizidke),
nelegalne aktivnosti; v odnosu z širšo okolico pa izoliranost, stigmatizacijo.
Osredotočenost pri opisovanju lokalne skupnosti torej temelji predvsem na
pojasnjevanju potreb po pomoči, pri tem pa moči, uspešni vzorci lokalne skupnosti niso
neposredno izraženi. Kljub temu ne moremo reči, da Prijava projekta ne zaznava moči
lokalne skupnosti, saj predvideva vključenost (tudi plačljivo) v izvajanje projektov,
nenazadnje so bil na del sestanka povabljeni vsi prebivalci naselja.
Izpostavljenost »problematičnih« lastnosti se opazi tudi pri razumevanju odnosa med
lokalno skupnostjo in njeno okolico. Tako Študija lokalne skupnosti kot Prijava projekta
poudarjata stigmatiziranje naselja, vendar Prijava projekta pojav razume v drugačni
luči. Če je Študija lokalne skupnosti usmerjena v stališča, predsodke, stereotipne
poglede in odnos okolice do lokalne skupnosti, je Prijava projekta usmerjena v
spreminjanje lokalne skupnosti, to usmerjenost pa deloma presega z načrtovanjem
skupnih akcij, kjer delitev med »enimi« in »drugimi« ni v ospredju.
Vključevanje lokalnega prebivalstva
Lokalno prebivalstvo ni bilo vključeno v zaključne faze nobenega od dokumentov, niti
niso bili seznanjeni z vsebino dokumentov pred njihovo končno obliko. Pri tem je treba
ločiti med kontekstom obeh dokumentov in se zavedati, da gre tu le za prvo fazo
akcijskega raziskovanja, ki se zaradi neuspešne prijave ni nadaljevala. Tako ne vemo,
kako bi bilo izvajanje programov videti v praksi, veliko neznanko predstavljajo
predvsem nekateri nejasni opisi dejavnosti.
Pri Študiji lokalne skupnosti je šlo za prvi stik z lokalno skupnostjo, za razmišljanje o
mogočem in seznanjanje s procesi prenove. Prebivalci naselja so bili vključeni v študijo
preko intervjujev in kot objekti opazovanja. Študija lokalne skupnosti je bila
predstavljena na sestanku, na katerega so bili povabljeni vsi prebivalci naselja, ki so
tako imeli možnost povedati svoje strinjanje oz. nestrinjanje z ugotovitvami,
usmeritvami. Glede nadaljnjega vključevanja lokalne skupnosti v načrtovanje prenove
je Študija lokalne skupnosti jasna:
»Vse dejavnosti prenove je treba zato načrtovati in izvajati v največji možni meri v
dialogu s stanovalci.« (Študija lokalne skupnosti)
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V fazi priprave dokumentacije za Prijavo projekta je bila lokalna skupnost povabljena
le na drugi sestanek, ki ga je po pobudi vodje sestanka vmes zapustila. Razlogi za
prisotnost le na delu enega od sestankov so lahko različni, predvidevam, da pri tej
odločitvi ni obstajal le en razlog. Tako lahko govorimo o pomanjkanju časa za pripravo
dokumentacije; o »izkušenosti« partnerjev, ki so pripravljali dokumentacijo, zaradi
česar so lahko navajeni določenega načina priprave dokumentacije in različnega
razumevanja, kaj vključenost lokalne skupnosti pomeni (nekaterim je lahko dosežena
stopnja vključenosti nekaj novega); ne smemo pa zanemariti niti razloga, da se temu
ni nihče aktivno uprl. Stopnja vključenosti v pripravo dokumentacije projekta lahko
vidimo kot uspeh, vmesno stopnjo ali kot neuspeh.
Prijava projekta v nadaljevanju načrtuje vključitev lokalnega prebivalstva v izvajanje
projekta v obliki plačanega in prostovoljnega dela in v vlogi udeležencev programov.
Plačano delo predvidevajo pri infrastrukturni prenovi in v vlogi mentorjev (za kar bi
pripravili izobraževanje). S tem sledijo smernicam Študije lokalne skupnosti, ki zaradi
nezaposlenosti v smernicah predlaga vključevanje preko plačanega dela. Tovrstna
vključenost pa še ne pomeni moči pri odločanju. Prijava projekta ne predvideva
vključenosti lokalne skupnosti v evalvacijske skupine, kjer naj bi se odločalo o
nadaljnjih usmeritvah projekta. S tem je lokalna skupnost ponovno izločena iz skupin,
v katerih se sprejemajo končne odločitve.
Infrastrukturna prenova
Študija lokalne skupnosti izpostavlja nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva z
infrastrukturno situacijo naselja. Tako nekateri niso bili zadovoljni s stanjem njihovih
stanovanj, makadamsko cesto, pomanjkanjem površin za igro otrok in srečevanje
mladih, dostopom do javnega prevoza, trgovine … Prijava projekta nekatere izmed
omenjenih težav obravnava. Načrtujejo prenovo nekaterih stanovanj, ureditev
parkirišč, v projekt je vključen tudi mestni potniški promet. Za nekatere potrebe pa ne
ponuja rešitev, npr. za cenovno dostopno trgovino. Razmišljanje v smeri oblikovanja
novih praks (npr. interes za vrtnarjenje, povezan s kasnejšo prodajo) in dialog o
možnostih s prebivalci v nastajanju Prijave projekta ni prisoten.
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3. Diskusija
Sam preiskovan proces načrtovanja dojemam zelo mešano. Po eni strani v njem vidim
veliko socialnopedagoških idej, ki pa velikokrat niso pripeljane do konca ali pa jih
spremljajo njim nasprotujoče si ideje. V tem vidim priložnost za dialog znotraj socialne
pedagogike, med socialno pedagogiko in ostalimi strokami, ki se ukvarjajo z življenjem
ljudi, in predvsem med socialno pedagogiko in ljudmi, za katere se načrtuje. Menim,
da je to dialog, ki bi se moral dogajati vedno znova in nepretrgoma. Dialog, v katerem
bi pojasnjevali, kako in v kolikšni meri so določeni koncepti uresničljivi, željeni, kdo si
za kaj prizadeva in kdo ima moč uresničevanja svojih idej.
Prepričan sem, da na tem področju ne smejo nastajati preprosta navodila, kako se
dela, saj je to netrivialni sistem in rešitve, ustrezne za eno lokalno skupnost, niso nujno
ustrezne za vse tovrstne skupnosti. Strokovnjaki v delu z lokalno skupnostjo smo v tem
primeru vedno znova začetniki, ki se skupaj z lokalno skupnostjo podajamo v neznano
in s tem neznanim opravljamo. Opora, ki jo vidim v oporo procesa podajanja v
neznano, je refleksija. Čeprav nam le-ta ne more pokazati, kakšni bodo izidi v
prihodnosti, nam razkriva pozicije, v katerih se nahajamo, in s tem omogoča etično,
strokovno delovanje. Izključiti sebe pomeni izključiti drugega, pretrgati dialog.
Končujem v duhu refleksije s citatom Paola Freira: »Pedagog ima dolžnost ne biti
nevtralen.« (Horton, Freire, 1990, str. 180).
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