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Družba tveganja

PREDGOVOR
Dragi študentje in študentke, pred vami je učbenik z naslovom Družba tveganja, ki vam skuša
približati izzive sodobne družbe in njene pasti, ki jih postavlja predvsem mladim,
odraščajočim ljudem, ki so na poti v dobo odraslosti. Sami vemo, da je odraščanje zahtevna
naloga, s katero smo se morali spopadati in se še spopadamo vsi, saj se ta proces pravzaprav
nikoli povsem ne zaključi. Toda mladi so še pod večjim pritiskom, saj je to del njihove
razvojne poti.
V učbeniku bomo spregovorili o tem, kašna je današnja družba, družba večjih, boljših
možnosti ali imamo v njej manj svobode in smo bolj odvisni in prepuščeni potrošniški,
tekmovalni kulturi, sistemu izobraževanja, negotovosti v zaposlovanju, bežnim medosebnim
odnosom, razdrtim družinam in pritiskom medijev, ki nam vsak dan znova govorijo, kako
živeti.
Družba vpliva na vsakdanje življenje posameznika. Sprašujemo se, kakšno moč in vlogo ima
posameznik, da postane njen aktivni član. S čim vse se mora mlad človek soočiti, preden
postane samostojna odrasla oseba in v kolikšni meri je njegova pot tvegana v takšni družbi?
Vsi posamezniki pa ne zmorejo nositi bremena in pritiskov družbe in zaidejo na stransko pot.
Pot neuspeha, različnih odvisnosti, nasilja in osame. Ti ljudje potrebujejo pomoč.
Pomoč s strani različnih strokovnjakov, organizacij, institucij. In prav vloga organizatorjev
socialne mreže se lahko po mojem prepričanju tukaj izkaže.
V zadnjem poglavju se bomo dotaknili področja, kjer mladi najbolj preizkušajo svojo
odraslost, zrelost, odgovornost ali pa na drugi strani iščejo uteho v neuspehu. To področje so
mladinske skupine. Študente organizatorje socialne mreže pa na tem mestu spodbujam k
sodelovanju z njimi.
Samira Lah, avtorica učbenika
Legenda vam bo v pomoč pri poglabljanju znanja, uporabi znanja v vsakdanjem življenju,
usmerjala vas bo h kreativnemu delu, iskanju lastnih rešitev in iskanju različnih informacij iz
različni virov.

Primeri iz vsakdanjega življenja

Razmisli

Povzetek poglavja

Poišči v literaturi, preglej literaturo
Delo s skupino, uporaba znanja v praksi
Oblikuj, poišči ali si izmisli svoj primer ali
razlago

Preveri svoje znanje

Uporabi internetni vir
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1

SODOBNA DRUŽBA – DRUŽBA TVEGANJA

Cilji v poglavju:
Spoznati značilnosti današnje družbe in sodobne izzive, ki so postavljeni pred posameznika.
Spoznati družbo z vidika raznolikosti možnosti, vrednot in življenjskih stilov.
Prepoznati in ugotoviti vidike prepletanja družbenih in osebnih vrednot ter materialnih in duhovnih
vrednot v sodobni družbi tveganja.

Družbo lahko opredelimo z več zornih kotov. Če pa jo želimo razumeti, moramo nanjo gledati
kot na celoto, ki jo sestavlja skupek različnih posameznih delov.

Slika 1: Posamezni deli šele kot celota tvorijo zaključen sistem – družbo
Vir: Lasten
Družba je torej sistem, zgrajen iz medsebojno spojenih in povezanih delov, kjer vsak del
vpliva na vse druge dele in na sistem kot celoto.
Dopolnite oblačke na sliki s tistimi deli družbe, ki se vam poleg omenjenih
delov še zdijo pomembni deli družbe. Odgovore primerjajte v skupini.
Da nek sistem deluje, pa je potrebna minimalna stopnja ujemanja med različnimi deli. V
družbi ta minimalna povezanost temelji na vrednotnem konsenzu – soglasju članov družbe o
vrednotah. Skupne vrednote pa ustvarjajo temelj za sodelovanje, saj iz skupnih vrednot
izhajajo skupni cilji.
Katere so temeljne vrednote današnje družbe?Kako si razlagate dejstvo, da je
od skupnih vrednot odvisno soglasje v družbi? Navedite nekaj primerov, s
katerimi boste dokazali to trditev. V skupini dosezite soglasje o tej trditvi po tem,
ko vsak izrazi svoje mnenje. Kako ste dosegli soglasje? Ste sploh lahko dosegli
soglasje?
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Slika 2: Elementi družbe
Vir: Lasten
Ali so zgoraj omenjene besede in besedne zveze značilnost današnje družbe?
Premislite, kje v današnji družbi jih srečujete in kdaj? Primerjajte svoje mnenje z
mnenjem v skupini.
Nepoznane pojme poiščite v Slovarju tujk ali s pomočjo internetnega vira.

Zapišite svojo razlago in videnje družbe. Kaj menite, zakaj že v naslovu govorimo
o družbi tveganja? Kaj vam pomeni ta pojem? Zapišite svoj pogled in poskušajte
doseči soglasje vseh v skupini o tem, kaj je družba tveganja.
1.1

SODOBNA DRUŽBA – PLURALNA DRUŽBA

Sodobno družbo prežemajo številne možnosti, ponujajo se različni življenjski stili, načini
preživljanja prostega časa, posameznikov in skupin, priznavajo se različna verovanja,
politična prepričanja itd. Pravimo, da današnjo družbo prežema pluralizem. Ljudje se med
seboj razlikujejo po družbenem položaju, izobrazbi, generacijski pripadnosti itd.
Današnja postmodernistična družba posameznika postavlja v vedno nove situacije, znajde se v
vedno novih, drugačnih problemih, središčih, situacijah in krmari med različnimi vlogami.
Človek je vedno bolj podvržen hitrim spremembam, ki od njega zahtevajo spreminjanje in
nenehno iskanje lastne identitete. Vse to je povezano z različnimi vzponi in padci, ki jih
posameznik doživlja (Praprotnik, 1999).
Človek se mora danes neprestano spraševati o svoji poti in ciljih, h katerim teži.
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Moderni pluralizem spodkopava to samoumevno vedenje o tem, kaj je svet, družba, življenje,
identiteta in drugo. Vse to postaja čedalje bolj vprašljivo. Nobene razlage ni mogoče sprejeti
za edino veljavno in nedvoumno pravo. Zato se človek pogosto sprašuje, ali naj živi drugačno
življenje kot doslej, ali naj spremeni kaj v svojem življenju.
Takšno negotovost pa lahko doživi kot osvoboditev, kot odpiranje novih možnosti ali kot
breme, pritisk zaradi napora razumevanja nečesa novega. »Nekateri ta pritisk zdržijo, večina
ljudi pa se v nepreglednem svetu neštetih možnosti počuti negotove« (Berger in Luckmann,
1999, 39).
Pluralizem je v najširšem smislu priznavanje in odobravanje različnosti oz. raznolikosti idej,
nazorov, resnic, političnih, kulturnih, verskih interesov.

Slika 3: Pluralizem v družbi
Vir: Lasten
Ker je »pravih« poti in ciljev veliko, se mora človek odločati med enimi in drugimi
možnostmi, vse to pa ustvarja splošno negotovost.
Kaj menite, kje vse se izraža pluralnost družbe? V skupini razpravljajte o
družbeno aktualnih temah, kot je npr. poroka istospolno usmerjenih, pogled na
umetno oploditev, o tem, v kaj verujemo ipd. Argumentirajte svoja stališča in se
soočite s stališči drugih. Tam, kjer se vaša mnenja razhajajo, se pogovorite o
občutkih, ki vas pri tem obdajajo. Ali se pojavljajo občutki negotovosti, če
nimamo vsi enakega mnenja in ne dobimo potrditve s strani celotne skupine?
Razmislite, kako se počuti oseba, ki se je zgoraj aktualne teme neposredno tičejo.
Ocenite njeno počutje in presodite, na kakšen način bi ji lahko pomagali, kaj bi ji
svetovali glede počutja. Ali je prav, da ravnamo po svoji vesti ali se naj oziramo
po mnenju drugih. Kako bi ravnali vi v danih primerih?

1.1.1 Raznolikost vrednot
»Vrednote so prepričanja o nekem najprimernejšem zaželenem stanju ali vedenju in bi naj
posamezniku nakazale smer njegovega življenjskega sloga (…)« (Ščuka, 2007, 227).
So tudi naše osrednje življenjske ideje, cilji in norme, ki so nam opora in oblikujejo naš
življenjski stil, dejavnosti in odnose, usmerjajo naše doživljanje, mišljenje in delovanje, želje,
odločitve in izbire (Ule, 2008).
Petra je študentka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Mariboru. Šola ji
pomeni veliko, zato večino prostega časa posveča učenju in prebiranju
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strokovne literature. Prijateljev nima veliko, saj si zanje ne vzame veliko časa. Nočne zabave
je ne zanimajo. Dvakrat na teden dela honorarno kot varuška triletne Maje. Starša sta
uspešna podjetnika in sta zaradi svoje narave dela veliko odsotna. Majini starši zelo skrbijo
za zdravo prehrano, kar je za Petro nekaj povsem novega. Nikoli se ni kaj posebej ukvarjala s
svojo prehrano, jedla je tisto, kar ji je bilo ponujeno. Ker svoji varovanki večkrat pripravi
obrok po naročilu Majinih staršev, se sooča s povsem novimi prehranjevalnimi navadami.
Opaža, da so ji zelo všeč. Prav tako pa tudi prepričanja o tovrstnem prehranjevanju.
Sposodila si je že nekaj knjig o zdravi prehrani. Pri družini pa ni posebna le prehrana, pač pa
veliko časa preživijo v naravi. Tudi to je za Petro novo, saj je sama najraje doma, ob svojih
knjigah in se le redko odpravi iz hiše. Sedaj, ko je varuška, hodi na željo Majinih staršev
vsakokrat, ne glede na vremenske razmere, z Majo na sprehod. Ker je ugotovila, da se po
sprehodu tudi sama bolje počuti, gre sedaj večkrat na sprehod tudi sama.
Kaj menite, kakšne so Petrine vrednote glede izobraževanja in prijateljstva?S
katerimi novimi vrednotami se je seznanila kot varuška? Katere vrednote
prevladujejo pri Majinih starših? Ali menite, da je prav, da spreminjamo svoja
prepričanja in vrednote?Ali imate podobno izkušnjo tudi sami?
V skupini, ki naj šteje največ 15 članov, izvedite delavnico Moje vrednote.
Poiščite osebne motive, ki vas vodijo v poklicno življenje. Odgovorite na
vprašanja:
Kaj me žene naprej?
Kaj me vodi v življenju?
Katerih stvari v življenju ne bi mogel/la pogrešati?
Kaj me povezuje s prijatelji?
Kaj me povezuje s sošolci ali sodelavci?
Vsak odgovori na vprašanja najprej sam, nato si izmenjate odgovore najprej v paru, nato v
skupini po 4 do 5 članov. Vsaka skupina poišče vrednote, ki so si podobne, in tiste, ki
izstopajo. Zapišite odgovore na plakat. Nekdo iz vsake skupine bo na koncu predstavil
vrednote svoje skupine. Na koncu se pogovorite o podobnosti in različnosti odgovorov. Kaj
menite, zakaj je prišlo do podobnih in različnih odgovorov. Ali bi lahko bil tukaj možen
dogovor?
Naše vrednote prepoznamo tako, da sebe opazujemo pri tem, kaj v življenju najraje počnemo,
kaj nas veseli, kaj si v določenem trenutku resnično želimo. Spoznati moramo, kaj je tisto, kar
nas v življenju izpopolnjuje, privlači ali odbija. Vse to namreč vpliva na naše odločitve, ko
izbiramo med več možnostmi in aktivnostmi.
Razmislite, izpostavite in utemeljite, katere vrednote so te vodile pri izbiri šole ali
poklica? Katere vrednote so zate pomembne pri ustvarjanju družine, starševstva?
Utemeljite, zakaj bi določenim vrednotam dali prednost? Poiščite med študenti
nekoga, ki ima enak vrstni red pomembnih vrednot v družini.
Vrednote v določenem trenutku definirajo vrednost našemu življenju.
Vrednote so tiste, ki družbo povezujejo in omogočajo, da lahko sploh deluje.
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Slika 4: Kaj so vrednote
Vir: Lasten, prirejeno po Ščuka, 2007, 228
Ojla! Jaz sem Nika. Rada imam druženje s prijatelji, solo petje in prečno
flavto. Ne maram laži, želim pa si I-pod ter laptop.
Živjo, jaz sem Matej. Rad plešem latinsko ameriške & standardne plese. Ne
maram makaronov in trgovine Mercator. Želim si veliko prijateljev in veliko
uspehov na plesnih tekmovanjih.
Privjet! Jaz sem Mykita (Nikita). Rad imam igranje na računalniku, ne maram pa
naravoslovja. Želim si, da bi vsi živeli dobro (http://razred.weebly.com/, 26. 4. 2011).
Razmislite, katere skupne vrednote povezujejo te sošolce.
V katerih vrednotah se po vašem mnenju razlikujejo med seboj?

Človek lahko vrednoti le tisto, kar je sam doživel in o čemer se je preko osebne izkušnje
prepričal, da je dobro zanj. Vrednostni sistem posameznik pridobi z vzgojo in izobraževanjem
preko odnosa z drugimi. Ta proces pa imenujemo socializacija.
Pomen posameznih vrednot se je v družbi vedno spreminjal.
S pomočjo zgodovinskih priročnikov raziščite, katere vrednote so povezovale
stare Grke, Šparto in srednjeveško družbo?
V predhodnih družbah je obstajal enoten vrednostni sistem, ki je prežemal vso družbo, danes
lahko govorimo o razdrobljenosti vrednostnih sistemov.
Poglejte spodnjo sliko. Iz nje izberite 5 za vas najpomembnejših vrednot.
Pojasnite v paru, zakaj takšen izbor. Ali je preprosto iz seznama izbrati 'le' 5
vrednot?
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Slika 5: Vrednote
Vir: Ščuka, 2007, 230
V zgornji tabeli (Slika 5) so razdeljene vrednote v štiri skupine, kot jih je utemeljil psiholog
Janek Musek (v: Ščuka, 2007, 230). Na desni polovici so t. i. »apolonske vrednote«, ki so
dobile ime po bogu Apolonu, ki je bil za Grke vzor lepote, napredka in umetnosti. Te
vrednote pomenijo ideale, popolnost in kakovost. V desni zgornji polovici so vrednote, ki
težijo k ustvarjalni svobodi, izpolnitvi zastavljenih ciljev, stalni osebnostni rasti in
izboljševanju. Desno spodaj pa so tradicionalne vrednote, vezane na odnos do lastne družine,
do ljudi okoli sebe, okolja, države, človeštva nasploh in religije.
Leva polovica predstavlja t. i. »dionizične vrednote« in so ime dobile po grškem bogu
Dionizu, zaščitniku veselja, vina in omame. Te vrednote pomenijo učinkovitost in ugodje.
Tudi tukaj jih razdelimo na dva dela. Levo zgoraj so vrednote vezane na družbeni položaj,
strokovno znanje, izkušenost, ustrezno delovno učinkovitost in telesno zdravje. Levo spodaj
pa so vrednote materialnega, čutnega in socialnega ugodja.
Izvedite delavnico s poljubno skupino. Iz zgornje tabele izpišite posamezne
vrednote tako, da so med seboj pomešane na listu (v tej fazi delavnice zgornje
tabele skupini še ne smete razkriti.) Vsak član skupine obkroži tiste vrednote, ki
so mu najbližje. Na drugi list preslikajte zgornjo tabelo. Vsak posameznik
obkroži v tabeli vrednote, ki jih je izbral na prvem listku. Seštejte posamezne
vrednote v vsakem kvadratku. Tisti kvadratek, kjer je največ navedenih vrednot, predstavlja
njegovo splošno vrednotno opredeljenost.
O rezultatih se pogovorite v skupini. Vsak, ki to želi, naj opiše, ali se strinja z rezultatom
oziroma zakaj se ne. Opiše naj, kje v njegovem življenju se ta opredelitev najbolj izraža? Ali
so njegovi življenjski načrti v skladu z njegovimi vrednotami? Primerjajte kvadratke med
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seboj in razpravljajte, katere vrednote se pojavljajo najpogosteje. Se bolj nagibamo k
apolonskim ali dionizičnim vrednota, materialnim ali duhovnim?
V naših vsakdanjih predstavah obstaja torej razlika med apolonskimi (moralnimi, socialnimi,
osebnostnimi in duhovnimi) vrednotami in dionizičnimi (vrednota uspešnosti, moči in
ugodja). Lahko rečemo, če nekoliko poenostavimo, da gre tudi za razliko med duhovnimi in
materialnim (čutnimi) vrednotami.
Pluralizem vrednot predstavlja konec vsake kulturne nadvlade. Hkrati pa spodbuja k
spoštovanju in uresničevanju cele vrste vrednot, kot so: strpnost, sprejemanje drugačnosti,
mnenja drugih, večja občutljivost v odnosu do rasizma itd.
1.1.2 Različni življenjski stili
Sociolog Haralambos (et al., 1999) pravi, da so ljudje dolgo sanjali o egalitarni družbi, v
kateri bi bili vsi člani enaki in ne bi bili razvrščeni glede na ugled, položaj v družbi, nihče ne
bi trpel ponižanja, ker ne zaseda položaja, ki ne prinaša pravega spoštovanja. Premoženje bi
bilo enako porazdeljeno med prebivalstvo, revni in bogati – vse to bi bila preteklost.
S pomočjo literature poiščite razlago pojma egalitarna družba.

Vendar vemo, da nas zgodovina uči, da so bile vse družbe, od najpreprostejših do najbolj
zapletenih, družbeno neenake, zlasti moč in ugled sta neenako razporejena med posamezniki
in družbenimi skupinami, prav tako pa tudi porazdelitev premoženja.
Moč je stopnja, do katere lahko posamezniki vsilijo svojo voljo drugim z njihovim soglasjem
ali brez njega. Ugled pa je količina spoštovanja ali časti, povezana z družbenim položajem,
lastnostmi posameznikov in življenjskimi slogi. Premoženje je materialna lastnina, ki je v
posameznih družbah opredeljena kot dragocena.
Tisti, ki pripadajo posamezni skupini ali sloju, imajo skupne interese in podobno mišljenje,
navade in čustvovanja, norme, stališča in vrednote. Pravimo, da jim je skupen podoben
življenjski slog ali da pripadajo svoji subkulturi. Ta pa se do neke mere razlikuje od članov
drugih družbenih skupin oziroma subkultur.
Družbena neenakost pa obstaja tudi brez slojev, npr. različni poklici imajo različen ugled in
ekonomske nagrade.
Izvor sprememb v današnji družbi lepo ponazarja Pierre Bourdieu (v Douglas, 1999), ki
ločuje »simbolni kapital« od »ekonomskega kapitala«.
Razmislite, kaj bi lahko spadalo v »simbolni kapital«. Kakšen je vaš simbolni
kapital? Vaša razmišljanja razpravljajte v skupini.

Pa poglejmo tri družbene skupine z različnim življenjskim stilom in vrednotami, kot jih
ponazarja Bourdieu:
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Slika 6: Družbene skupine in življenjski stili
Vir: Lasten, prirejeno po Bourdieu (v: Douglas, 1999) in Bourdieu (v Ule, 1995)
Mary Douglas (1999) vpelje na podlagi Bourdieujeve razdelitve še idejo o konfliktnih
kulturnih tipih.
Tudi ona pravi, da vsak vidik življenja in vse, kar izbiramo, počnemo za to, da uresničimo nek
svoj kulturni, vrednotni ideal. Kulturni tip, ki mu pripadamo, narekuje naše življenjske
usmeritve v vsakdanji praksi. Ko izbiramo en stil, zavrnemo drugega, zato pravimo, da je
vsak kulturni tip v konfliktu z drugimi. Izbiranje različnih poti pomeni, da je posameznik
zmožen, da vzpostavlja družbene odnose in pomeni tudi to, da je življenjsko zainteresiran za
to, v kakšni družbi živi.
Posameznik izbira torej glede na lastne interese in s tem izrazi pripadnost neki skupini. Izbira
pa pomeni, da je privržen enemu modelu družbe in zavrača drugi model družbe.
Najdite primer osebe v svetu, ki ima po vašem mnenju socialni in ekonomski
kapital. Razmislite o slovenskem javnem prostoru. Katerih ljudi se spomnite
(katera imena vam hitro padejo na pamet) in opredelite, ali jih poznate zaradi
simbolnega ali ekonomskega kapitala ali zato, ker imajo oboje?
Posameznik prav tako težko pripada več časa dvema kulturama hkrati, saj je težko živeti v
protislovju, razen takrat, kadar gre npr. za ločene skupine, kot je npr. dom in delovno mesto
ali zabava in dom.
Pa si poglejmo kulturne tipe in njihove značilnosti na spodnji sliki (Slika 7):
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Slika 7: Kulturni zemljevid
Vir: Lasten, prirejeno po Douglas, 1999, 53
Douglasova gre v razdelitvi še dalje. Kulturne tipe razdeli na materialne in duhovne. Zgornja
slika (Slika 7) ponazarja 4 kulturne tipe, ki jih nato razdeli na dva pola, tako da dva po dva
poveže skupaj in dobi t. i. negativno in pozitivno diagonalo, kot kaže slika spodaj (Slika 8):

Slika 8: Diagram nasprotujočih se kulturnih usmeritev: B – D je negativna diagonala, A – C je
pozitivna diagonala
Vir: Lasten, prirejeno po Douglas, 1999, 55
Diagonala B – D je negativna diagonala, ki se ji reči kultura umika. Pomeni, da avtomatično
odklanja vse, kar odobravajo tisti na pozitivni diagonali. Ljudje, ki so umeščeni med kulturo
13
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umika, niso sposobni vplivati, tudi za doseganje svojih ciljev ne. Povežejo se za to, da
prevladujoči kulturi pokažejo drugačne, nasprotne vrednote. Negativna diagonala namreč
poudarja duhovno in čisto ter nasprotuje materialističnemu.
Po Bourdieuju so to ljudje, ki jim primanjkuje ekonomskega kapitala in morda tudi nimajo
simbolnega kapitala v obliki izobrazbe. Počutijo se odrinjene na rob, so nezmožni vladati in
brez vpliva. Opirajo se na duhovno, kar jim daje moč, da se postavijo zase. Duhovnost jim
pomeni tudi orožje v boju med drugimi kulturami, z duhovno vrednoto lahko izzivajo načine
življenja tekmovalnega individualizma, prežetega z materialističnimi vrednotami.
Diagonala A – C je pozitivna diagonala, v kateri gre za sprejemanje avtoritete, vodstva in
podrejanja. Avtoriteto skušajo uveljaviti na različne načine, nasilja ne odobravajo, če je
samovoljno. Pri njih so v ospredju materialne vrednote in ne duhovne. To so skupine, ki imajo
veliko ekonomskega kapitala in so pripravljene ohranjati družbeni sistem takšen, kot je.
Razmislite, ali bi lahko sami izbrali katerega izmed kulturnih tipov. Zakaj bi
izbrali enega (ali dva), pojasnite v paru.

V večji skupini oblikujte dva pola in s tehniko pro et contra (za in proti)
zastopajte stališča negativne in pozitivne diagonale. Ob tem razmislite, ali se je
težko poistovetiti z eno diagonalo.
Možni pa so tudi prehodi iz enega življenjskega ali kulturnega tipa v drugega.
Vsakdo, ki se je uvrstil med kulturo izoliranih (npr. begunci, migranti, revni, ljudje brez
izobrazbe, dolgotrajno brezposelni), lahko nenadoma dobi priložnost, da si npr. postavi
stojnico ali kako drugače postane mali podjetnik. Posel mu lahko cveti in sedaj postane del
individualistične, materialistične kulture.
Če pa mu ta možnost spodleti, se lahko oblikuje v neko etnično, religiozno, terapevtsko ali
drugo skupnost, ki se opira na duhovne vrednote.
Govorimo o t. i. družbeni mobilnosti – možnosti za premik iz enega sloja v drugi sloj. Danes
je človekov status in položaj v večji meri pridobljen in ni več vezan na pripisane lastnosti
(položaj staršev ali barva kože), kot je bilo to v preteklih družbah. Res pa je, da imamo vsi
različne življenjske možnosti.
V resničnem življenju je težko narediti premik med kulturami oziroma se povzpeti po
družbeni lestvici navzgor. Tudi prijatelji lahko v tem vidijo našo izdajo.
Od odvisnika do slavnega igralca
V mladih letih je bil odvisnik, razpečeval je drogo, se pretepal po ulicah in
nemalokrat končal v zaporu. Njegovi glasbeni karieri s skupino Marky Mark
and the Funky Kids tudi ni šlo najbolje, saj so jo spremljali različni škandali.
Nato je prišla razvpita reklama za spodnje perilo Kalvin Clein, ki mu je
prinesla svetovno slavo (http://www.cosmopolitan.si/zvezde/mark-wahlberg-in-njegovazgodba-o-uspehu/, 27. 3. 2011).
Primer govori o družbeni mobilnosti. Razmislite, kako je potekala njegova
družbena mobilnost. Poiščite med znanci primer družbene mobilnosti in zgodbo
predstavite v skupini.
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Preberite zgodbe: Uspeh slovenskega podjetnika Mirka Tuša, ki jo najdeš na
spodnji povezavi (http://www.mladina.si/tednik/200248/clanek/tus, 21. 3. 2011) in
Kako
so
se
Kate
Middleton
uresničile
otroške
sanje
(http://www.cosmopolitan.si/zvezde/kako-so-se-kate-middleton-uresnicile-otroskesanje/, 28. 4. 2011). Kaj menite, kaj drugim ljudem pomeni, ko vidijo, da je nekomu uspelo?
Prelistajte knjigo Zgodbe o uspehu: Kako je 63 Slovencev postalo uspešnih.
Izberite en primer in ga predstavite v skupini. Razmislite, ali tudi vam lahko
dokončan študij omogoči družbeno mobilnost – si jo želite, pričakujete, se trudite
za to?
Povzetek poglavja – ključ do znanja
V sodobni družbi uveljavljamo različne življenjske stile, ki so odvisni od naših
prepričanj, možnosti in prizadevanj. Tako kot smo ljudje različni, imamo tudi
različne vrednote in poglede na svet, pa vendar si prizadevamo, da bi se
razumeli.
Vrednote, ki jih izbiramo, nas usmerjajo v določeno kulturo, ki ji sledimo. Nekateri se želimo
čim bolj uveljaviti, se prilagajati okolici in tekmovati za uspeh, drugi se zatekamo k
duhovnosti ali pa se umaknemo skupaj z enako mislečimi in živimo svoj svet.
Pomembno je, da poznamo sebe, poznamo svoja stališča, mnenja in cilje, h katerim težimo in
se hkrati zavedamo, da jih imajo tudi drugi. Kdo ima prav? Kateri odgovor je pravi? Katera
vrednota je prava? To so vprašanja, ki si jih postavljamo vsak dan, vendar »enkratnih«,
»pravih« odgovorov zanje ni. Je samo soglasje, sožitje, moč argumenta.
Organizator socialne mreže, ki pri svojem delu posega na več področij družbe, se bo v svoji
praksi pogosto srečeval prav s tem, t. i. pluralnostjo oziroma večmožnostjo, ki se pojavlja
skoraj v vseh vidikih družbe. In prav je, da je seznanjen z njo.

Preveri svoje znanje
1. Katere so bistvene značilnosti današnje družbe?
2. Razloži besedo pluralizem in naštej nekaj primerov, kako se pluralizem kaže v
družbi.
3. Kaj so vrednote in kakšen pomen imajo za posameznika in za družbo?
4. Kaj pomeni družbena mobilnost?
5. Opredeli razliko med simbolnim in ekonomskim kapitalom.
6. Naštej nekaj življenjskih stilov, ki se pojavljajo v sodobni družbi in razloži
njihovo povezanost z duhovnimi oziroma materialističnimi vrednotami.
7. Primerjaj spoznanja o sodobni družbi, ki si jih pridobil v učbeniku, s svojim
dosedanjim pogledom na družbo in jih poveži v celoto.
8. Utemelji vpliv družbe pri oblikovanju življenjskih stilov.
9. Presodi vlogo in mesto organizatorja socialne mreže v sodobni družbi z
vidika dosedanjih spoznanj.
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2

INDIVIDUALIZACIJA SODOBNE DRUŽBE IN MLADOSTNIKA V
NJEJ

Cilji v poglavju:
Razlikovati med tradicionalno in moderno družbo.
Prepoznati izzive mladih, ki jih pred njih postavlja moderna družba.
Spoznati, kaj za mlade pomeni družba tveganja.
Seznaniti se s pojmom individualizacija kot značilnostjo sodobne družbe.
Razumeti proces individualizacije, ki ga je ustvarila moderna družba.

Mladost je tista faza v življenju, ki nas povezuje s termini, kot so tveganje, individualizacija
in negotovost.
Primerjava tradicionalne in moderne družbe nam bo pomagala razumeti, kaj se je v družbi
spremenilo, da uporabljamo prej omenjene pojme.
Razmislite, kaj je danes drugače glede na odraščanje vaših staršev in vas. Kaj se
je po vašem mnenju spremenilo in kaj je (morda) ostalo enako? Izvedite intervju
s starši in naj vam opišejo njihovo odraščanje. Naredite primerjavo s svojim
odraščanjem.
Izsledke predstavite po skupinah. Utemeljite, ali lahko rečemo, da so nekoč naši
starši imeli vsi podobno odraščanje? Zakaj?
2.1

MLADOSTNIK V TRADICIONALNI IN MODERNI DRUŽBI

Včasih je v družbi tradicija izbirala in narekovala naše poti in način življenja. Naše življenje
je bilo dokaj natančno načrtovano in predvidljivo. Danes je drugače, mladi odraščajo v času,
ko se tehnologija, kultura in družba hitro spreminjajo, pot v odraslost pa prežema kultura, ki
je precej drugačna od prejšnjih generacij.
Poglejmo nekaj značilnosti današnje družbe.
2.1.1 Sprememba gotovosti v negotovost
Danes smo postavljeni pred različne izbire, načine življenja in načrte ter moramo sami
določati glavna vodila svojega življenja, kritično presojati in izbirati med različnimi
možnostmi. Lastne odločitve so del našega vsakdana in vplivajo na naš način življenja.
V tradicionalnih družbah so se ljudje lahko zanesli na gotovost tradicije, v stiski ali izgubi
smisla so se zatekli k različnim običajem, rutinam, generacijskim izkušnjam, navadam,
religijam, normam. Tudi potek življenja je bil bolj ali manj za večino populacije predvidljiv:
izmenjavala so se obdobja zgodnjega otroštva, izobraževanja, vstopa v delo, obdobje poroke
in oblikovanja družine. Posameznik je približno vedel, s kakšnimi težavami in tveganji se bo
srečeval v posameznih obdobjih.
Izberite nekaj starejših ljudi (starše, stare starše, sorodnike, znance) in se z
njimi pogovorite o njihovi življenjski poti. Kakšno pot so si začrtali, katere
vrednote so jih spremljale, kakšen je bil njihov življenjski stil in koliko se je le-ta
spreminjal skozi življenje. Primerjajte njihove poti in načrte z današnjimi (potek
šolanja, odločitve za družino, zaposlitev, prosti čas).
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Naredite kronološko zaporedje (spiralo razvoja) in jo primerjajte z vašim potekom poti do
danes glede na starostne meje.
Ocenite stopnjo tveganosti, gotovosti in predvidljivosti vaših ter njihovih poti.
Prehodi med življenjskimi dogodki (otroštvo, osamosvojitev, izobraževanje, delo, starševstvo,
upokojitev) so danes vedno manj predvidljivi (Ule, 2003). Nekateri dogodki se lahko npr.
večkrat ponovijo v večjih časovnih intervalih, kot je npr. osamosvojitev pri osemnajstih,
potem pa se pri triintridesetih letih posameznik vrne nazaj in se pri štiridesetih spet
osamosvoji.
11. aprila je bila v MC Litija otvoritev likovne razstave Rdeče in črno našega
podpredsednika Zvoneta Vrtačnika. Slike so izdelane z industrijskimi barvami,
s katerimi simbolno prikazuje temne strani sodobnega sveta, kot so nevarnost
jedrske vojne, odvisnosti od drog, nove oblike bolezni, kaotično hitenje in večno
negotovost. Risbe v simboličnem jeziku prikazujejo temne strani našega
vsakdanjika, kot so: nevarnost jedrske vojne, heroin, AIDS … So izraz spontanih občutkov, ki
so stalno prisotni v podzavesti mlade generacije in se odražajo v kaotičnem, hitrem življenju
sedanjega časa in večni negotovosti. Mladi, ki v teh občutkih zaživijo popolnoma predano, so
zato »heroji – kamikaze« v trenutnem času (http://borisu.tripod.com/artclub.html, 26. 4.
2011).
Spremembe v družbi so nastale zaradi sprememb na trgu dela, izobraževanja in socialne
politike, ki urejajo posameznikovo življenje od začetka šolanja pa do upokojitve. Kot navaja
Ule (2003), se podaljšuje šolanje, veča se povprečna starost prve zaposlitve in oblike
družinskega in partnerskega življenja postajajo vedno bolj raznolike.
Prebrskajte po literaturi, kaj je to vseživljenjsko učenje ali permanentno
izobraževanje. Knjige boste našli tudi pod ključno besedo »andragogika«.
2.1.2 Mladostnik in izbira življenjskih stilov
Posameznik mora izbirati način življenja, načrtovati delovno kariero, usklajevati delo z
družino, usklajevati svoje življenje z življenjem svojih bližnjih ipd. (Ule, 2003). Prav tako se
mora pri izobraževanju, na trgu dela, kot starš ali partner nenehno potrjevati kot izvirna,
kreativna oseba, zmožna prilagajanja.
Renata Gabor, 27 let, profesorica razrednega pouka
Vedno sem imela rada otroke in vse, kar je povezano z njimi, saj sem bila v
srednji šoli vse od animatorke na oratorijih, poletnih letovanjih do skavtske
voditeljice najmlajše veje volčičev. Kljub temu moja prva izbira ni bila
pedagoška fakulteta; v bistvu je bila šele na tretjem mestu. Vendar če zdaj
pogledam nazaj, mi ni bilo nikoli žal, da se je tako obrnilo. S študijem sem bila zadovoljna,
čeprav sem pogrešala malo več strokovnih predmetov, ki bi te bolj pripravili na realno stanje
na naših šolah.
Maruša Kovačič-Uran, 26 let, absolventka italijanskega jezika in teologije
Najprej sem študirala teologijo, nato pa sem se prepisala na dvopredmetni študij – italijanski
jezik in teologija. Zdi se mi, da je bila izbira dobra, saj je dvopredmetni študij bolj razgiban
in tudi za zaposlitev je več možnosti. Odločitev za to je prišla spontano, je splet okoliščin.
Študij je zelo zanimiv, a zahteven in obsežen, zato z njim nisem najbolj zadovoljna. Moja
pričakovanja so bila nekoliko drugačna. Ne vem, ali bi se še enkrat odločila enako.
17

Družba tveganja

Nina Bobnar, 24 let, študentka agronomije na biotehniški fakulteti
Kljub nosečnosti sem se na koncu srednje šole polna energije odločila za vpis na fakulteto.
Moja prva izbira je bila študij krajinske arhitekture, druga pa študij agronomije. Ker se
zaradi rojstva otroka nisem mogla udeležiti preizkusa nadarjenosti za študij krajinske
arhitekture, sem bila sprejeta na agronomijo, za katero nisem vedela, kaj sploh pomeni. Šele
med študijem sem ugotovila, da je študij zelo povezan z naravo. Všeč mi je, da je fakulteta v
naravnem okolju v bližini živalskega vrta in da imamo veliko terenskih vaj. Zdaj sem
študentka četrtega letnika in bi se še enkrat odločila za ta študij
(http://www.druzina.si/ICD/SPLETNASTRAN.NSF/all/0F825731E2361FEFC1257555002C3
032?OpenDocument, 28. 3. 2011).
Iz teh treh zgodb povzemite, ali so bile njihove odločitve o izbiri študija dobre
(zdaj, ko gledajo nazaj na njih). Kako pa je z vami? Razmislite o vaši izbiri
študija. Gre za ponovni študij, študij po dolgi prekinitvi, študirate takoj po
srednji šoli. Primerjajte v skupini vaše »življenjske zgodbe« o izbiri študija –
kako ste se znašli na študiju Organizator socialne mreže?
Različne terapevtske in duhovne šole, šole podjetništva ipd. vzpodbujajo posameznika k
temu, da se zaveda pomena in teže svojih izbir in odločitev. Avtor uspešne metode Realitetna
terapija dr. William Glasser (2007) govori o naših osebnih izbirah ne le na področju izbir
različnih življenjskih poti, pač pa tudi izbir, ki zaznamujejo naše socialne stike in medosebne
odnose z drugimi ljudmi.
Meni, da si ljudje iz najrazličnejših praktičnih razlogov izbiramo sami prav vse, kar počnemo
– vključno z nezadovoljstvom, ki ga občutimo. Drugi nas ne morejo niti onesrečiti niti
osrečiti. Vse, kar lahko od njih prejemamo ali jim damo, je le informacija. Informacija pa nas
sama po sebi ne more pripraviti do tega, da bi nekaj naredili ali občutili. Gre le v naše
možgane, kjer jo obdelamo in nato odločimo, kaj bomo. Izbiramo si torej vso našo dejavnost
in misli, posredno pa tudi svoja čustva in dobršen del svoje fiziologije.
Izvedite delavnico: Na kaj imamo vpliv?
Delavnico lahko izvedete v skupini ali posamično, vsak zase.
Navodila: Na list papirja narišite velik kvadrat in ga razdelite na 4 enake dele. V
vsak del zapišite naslov: mišljenje, vedenje, čustva, fiziologija (kako nekaj
zaznam ali občutim na telesu, npr. kot bolečino v prsih pri žalosti, rdeč obraz pri jezi ipd.),
kot kaže slika (Slika 9):

Slika 9: Celostno vedenje
Vir: Lasten, prirejeno po Kristančič, 2002, 14
Sedaj se spomnite nekega dogodka, ki je bil za vas zelo pomemben, vendar vam je povzročil
napetost in stres (npr. niste naredili izpita, prekinili ste partnersko razmerje, dogodek, ko vas
je nekdo užalil, razjezil ali ste bili zelo žalostni …).
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Nato zapišite, kaj ste v tistem trenutku razmišljali in to zapišite v prvi kvadratek, kaj ste v
tistem trenutku počeli, zapišite v drugega, čutili v tretjega in zaznavali na svojem telesu v
četrtega.
Ko ste ta del naloge naredili, se vprašajte, na kateri del bi lahko resnično vplivali. Kateri del
bi lahko spremenili – način razmišljanja, to, kar ste počeli? Ali bi lahko neposredno vplivali
na svoja čustva ali zaznave v telesu? Kaj bi spremenili, če bi vedeli, da lahko vplivate le na
mišljenje in vedenje?
Več o Teoriji izbire boste našli v knjigi Nova psihologija osebne svobode in v
knjigi Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem. Avtor obeh del je
William Glasser.
2.1.3 Lastne odločitve so vstopnica v družbo in karta za uspeh
Odgovornost posameznikov se bistveno veča, vsak sam mora poskrbeti za svoje življenje in to
v konkurenci z drugimi, medtem ko so viri omejeni. Če ne zmore prenesti pritiska, ki ga s
seboj prinaša današnja družba, slej ko prej izpade iz tega konkurenčnega boja za kreativna
delovna mesta, za doseganje dobrega standarda in pristane med tistimi, ki živijo od slabo
plačanih, neperspektivnih služb ali ostanejo brez dela.
Preberite izpoved neznane osebe na internetnem forumu (besedila s forumov so
v originalni obliki in slovnično niso popravljena):
Zgubleeen, rojen pod nesrečno zvezdo,
24.01.11 15:49
lep pozdrav.sem en primerek ki bi vsakemu znal pomagati le sebi neznamsicer sem fant star
29let.vse se je začelo v davnem otroštvu.....ampak niste psihiatri in nebom vam razlagal
podrobnosti.začel bom pri sedanjosti!!! namreč moje življenje me je pripeljalo do tega da res
več ne vidim izhoda! sem v duševni stiski priznam,kar ne pomeni da me treba filat z
tabletami!!! namreč zaradi razburkane preteklosti sem danes na temu da sem fant brez
izobrazbe...imam končano le osnovno šolo! in nisem dosegel niti najmanših ciljev!ostal sem
brez službe...sem podnajemnik....položnice se mi nabirajo....zdaj imam za najemnino dati
prvega ki pa nimam denarja! skratka res ne vidim več izhoda,ampak negre se tu več za
materialne dobrine! tudi če bi denar padel sedaj iz neba in da plačam najemnino in
položnice...gre se za to da nisem zadovoljen z svojim življenjem....ne želim več tako naprej
živeti....delat le za minimalno plačo....nikoli si nebom mogel ustvarit družino.najhuje je ker
vem kok sem sposoben....čutim to in sam sebi sem to že dokazal!vsako službo ki sem
delal...sem začek kot delavec...končal pa kot pomožni vodja oz na bilokakšen način
napredoval.tako globoko in iz srca si želim v šolo nardit nekaj iz sebe....ampak ne znese...kot
podnajemnik...in z minimalno plačo sem že tako težko preživel......kaj šele da bi si lahko
plačeval šolanje (http://med.over.net/forum5/read.php?51,6711619, 7. 4. 2011)!
Razmislite, kakšne izbire je naredil v življenju? Kje lahko iz njegove zgodbe
razberemo tveganost njegovih odločitev? Ocenite, kako se ena odločitev ali
izbira navezuje na drugo. Ali menite, da je potem moč dveh, treh izbir še
močnejša, še bolj obremenjujoča za posameznika?
Razmislite, na kakšen način bi lahko pomagali posamezniku v stiski. Katere informacije bi mu
posredovali in kam bi ga napotili? Izdelajte seznam institucij, društev ali organizacij, ki bi mu
lahko pomagale.
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Oblikujte tudi svoj načrt pomoči in se o njem posvetujte z drugimi. Preverite, ali
je vaš načrt uresničljiv tudi v praksi, tako da se z zgodbo obrnete na institucije, ki
so morda del vašega načrta in jih povprašajte za mnenje.
2.2

INDIVIDUALIZACIJA IN DRUŽBENO TVEGANJE

Že omenjeni družbeni dejavniki tveganja, negotovosti, različni življenjski stili in sposobnost
posameznika, da se o njih odloča, govorijo o t. i. individualizaciji družbe.
»V tradicionalnih družbah je bil posameznik vrojen v določen socialni položaj, v modernih
razmerah pa moramo nekaj storiti sami, da dosežemo določeno družbeno mesto« (Ule, 2003,
22). Govorimo o individualizaciji, ki jo sestavljajo tri pomembne dimenzije, ki jih prikazuje
spodnja slika (Slika 10).

Slika 10: Tri dimenzije individualizacije
Vir: Lasten, prirejeno po Ule (v Šelih, 2000, 17)
Individualizacija zahteva večjo pripravljenost za sprejemanje tveganih odločitev v
vsakdanjem življenju. Posameznik mora iti skozi tri procese: dimenzijo osvobajanja od v
naprej določenih družbenih oblik, dimenzijo odčaranja z izgubo gotovosti in dimenzijo
nadzora, kjer se oblikujejo novi življenjski stili, ljudje se družijo v skladu s svojimi osebnimi
interesi itd.
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2.2.1 Med svobodo in družbeno odvisnostjo
Razmislite, ali pomeni individualizacija res brezpogojno svobodo. Ali resnično le
sami izbiramo npr. šolo, na katero se bomo vpisali, kdaj in kje se bomo zaposlili,
kdaj si bomo ustvarili družino, kakšno bo naše stanovanje? Kaj nas omejuje pri
brezpogojni svobodi? Kakšen je pri tem delež nas samih, družine, okolja in širše
družbe?
Primerjajte svoja razmišljanja v skupini. Preberite spodnje primere in v paru poiščite, kdo so
bili ljudje (okoliščine …), ki so vplivali na nekatere odločitve posameznikov.
»Želel sem si sicer, da bi se lahko vpisal na srednjo zdravstveno šolo, vendar
nisem imel dovolj točk. Ker nisem vedel, za kaj naj se odločim, smo s starši
izbrali srednjo grafično šolo. Toda v tem poklicu nisem potem nikoli delal.«
Rok Kosmač (http://m.24ur.com/?article_id=3467003, 22. 3. 2011).
»Po desetih letih sem imel zadosti glasbenih avtoritet in profesorjev, rabil sem
svobodo, zato študija glasbe nisem nadaljeval na akademiji, prepustil sem se
improvizaciji in kompoziciji.«
Miha Renčel (http://www.miharencelj.com/miha-rencelj/, 22. 3. 2011).
''Mlade kreditni pogoji prisilijo stanovati pri starših. Je varčevanje v
stanovanjski shemi sploh smiselno? Kljub varčevanju morajo mladi po šolanju
še nekaj let stanovati pri starših, varčevati za stanovanje okoli deset let in se pri
tridesetih zakreditirati,'' meni dr. Andreja Cirman z Ekonomske fakultete
(http://www.ibn.si/articles/detail/599, 22. 3. 2011).
Družbene zahteve, odgovornosti in nadzorovanja se vse bolj prelagajo na posameznika, to pa
ne pomeni, da ima posameznik za to večjo svobodo in avtonomnost. Nasprotno, posameznik
je vedno bolj odvisen od konkurenčnosti trga dela, prehodov med posameznimi
izobraževalnimi sistemi, odvisen je od različnih socialnih ustanov, pravnih ureditev, nasvetov,
kako naj ravna pri vzgoji svojih otrok, kakšno prehrano naj uživa, h katerim modnim
smernicam naj teži itd. (Beck v: Ule, 2008). Posameznik je še vedno odvisen od družbe; to, da
lahko izbira med več možnostmi, je le navidezno.
2.2.2 Oblikovanje socialnih skupin
Spremembe so nastale tudi na področju sklepanja prijateljstev, pripadanja določenim
družbenim skupinam. Tradicionalne skupnosti in pripadnost, ki smo jo občutili včasih, danes
izgublja svoj pomen. Ljudje se vse bolj družijo med seboj, vendar ne za vedno – hitro se
menjujejo, ker so druženja odvisna od trenutnih dogodkov v življenju.
Premislite pri sebi in opazujte pri drugih, na kakšen način in kje najpogosteje
sklepate poznanstva in kaj vas povezuje s prijatelji?Ali različni življenjski dogodki
in stvari, ki jih ob tem počnemo, prispevajo k temu, da navezujemo nove stike in
rahljamo stare, kot je npr. sprememba izobraževanja, starševstvo, nova oblika
preživljanja prostega časa ipd.? Svoja spoznanja primerjajte z drugimi študenti.
K združevanju veliko prispevata tudi trg in potrošniška družba. Pri mladih je npr. pomembno,
katere znamke oblačil nosijo, ali imajo stran na facebooku, sledijo dogodkom twitterja, sledijo
trendom mobilne telefonije, usmerjenosti k določenim glasbenim skupinam itd.
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Prav trg je tisti, ki ponuja najbolj preproste in najbolj priročne pripadnosti ter združevanja
skupin, ki pa temeljijo na podlagi omenjenih primerljivih potrošniških stilov, usmeritev,
modnih smernic. Za vse te tržne in potrošniške smernice pa je značilno, da so le prehodne,
začasne in ohlapne, saj je v njihovi naravi to, da se nenehno menjavajo in spreminjajo. Takšne
pa so potem lahko tudi vezi med člani določene skupnosti (Ule, 2008).
Izvedite delavnico Tihi sociogram.
Cilj delavnice je izbrati člana skupine, ki ti je blizu.
Člani se razdelijo v dve skupini. Prva skupina se usede v krog, vsak ima na svoji
desni en prazen prostor za enega člana, ki je zunaj skupine. Vsi, ki sedijo v krogu,
se dogovorijo, katerega od članov, ki so zunaj, bodo izbrali. Nato pridejo člani, ki so zunaj in
morajo ugotoviti, kdo jih je izbral ter se usedejo k tistemu. Posedajo se toliko časa, dokler se
ne usedejo k pravemu. Lahko si nekdo izbere tudi več članov, drugi pa nobenega.
Tisti, ki so zunaj, bodo tako sedli k tistemu, ki jih je izbral več.
Na koncu se pogovorite o tem, kako ste se med igro počutili. Skupina, ki je izbirala, naj
razkrije kriterije za izbiro. Skupina, ki je bila izbrana, pa naj izrazi občutke pri izbiri, ali bi
tudi sami izbrali enako oziroma kako drugače.
Razpravljajte, analizirajte, zakaj so se pojavili takšni občutki v eni in drugi skupini. Prenesite
vajo v realno situacijo in sami poiščite primere, ko ste izbirali med ljudmi in ko so drugi
opravljali izbiro, pa ste čakali, da boste izbrani. Kakšni so bili vaši občutki?
2.2.3 Aktivna vloga posameznika v družbi
Da bi posameznik dobro krmaril med različnimi možnostmi, ki jih ponuja življenje, mora biti
dobro informiran, imeti mora ustrezno znanje, razvite sposobnosti, ustrezno socialno mrežo,
ki mu daje oporo itd.
Razmislite, kdaj je posameznik dobro obveščen. Kakšna naj bo njegova aktivnost
pri iskanju ustreznih informacij?Kje iščete informacije o zaposlovanju, o
izobraževanju, o interesnih dejavnostih itd.? S katerimi viri si največkrat
pomagate (internet, prijatelji, literatura, institucije …)?
Sestavite skupen seznam vseh informacij o pridobivanju informacij o zaposlovanju
kadrov z vašo izobrazbo ter ga ponudite vsem študentom.
Tako boste dobili seznam potencialnih delodajalcev, ki iščejo delavce ali pa
menite, da bodo iskali takšne profile, kot ste vi. Seznam dopolnite v skupini.
V svoji lokalni skupnosti poiščite različne organizacije in institucije, ki se
ukvarjajo s svetovanjem in posredovanjem informacij na različnih področjih
življenja mladih: izobraževanje, zaposlitvene možnosti, starševstvo, osebne stiske
in težave, zaščita potrošnikov, posredovanje informacij glede stanovanjske
problematike in še česa se domislite. Po kateri poti ste najhitreje prišli do
informacij na posameznem področju?
Razdelite se v skupine. Vsaka skupina naj poišče vse informacije za posamezno
zgoraj omenjeno področje. Izdelajte načrt, kako bi organizirali pomoč različnim
skupinam pri iskanju informacij. Izsledke si izmenjajte med skupinami. Izdelajte
brošuro z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih posamezna institucija nudi.
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2.2.4 Potrošniška družba in narcistična struktura osebnosti
Če pogledamo na posameznika in družbo še z vidika razvoja njegove strukture osebnosti, kot
ga razlagajo različne psihoanalitične šole, vidimo, da je tudi potrošništvo tisto, ki oblikuje
našo osebnost in obratno – osebnost vpliva na potrošništvo.
Osebnost posameznika se oblikuje v procesu vzgoje in socializacije, pri čemer so v zgodnjem
obdobju pomembni otrokovi najbližji. Na splošno govorimo, da je današnja vzgoja usmerjena
predvsem permisivno ali preveč dopuščajoče, otrokom je postavljenih premalo zahtev in
omejitev. Na ta način otrok težko razvije trdno osebnost, saj nikoli ne ve natančno, kaj se od
njega zares pričakuje. Ta negotovost v njem ustvarja večni nemir in odvisnost od naših
potrditev. Če želimo, da otrok ve, ali ravna prav ali ne, potrebuje zunanjo potrditev.
Ker vemo, da zunanja potrditev nikoli ni tista prava, ki bi nas povsem zadovoljila, saj izhaja
od zunaj, nismo nikoli povsem zadovoljni, ostanemo nepotešeni in zato iščemo naprej. Saj
vemo, da je pravo zadovoljstvo le tisto, ki izhaja iz nas samih.
Naš filozof Slavoj Žižek pravi, da je simbol potrošniške družbe prav priljubljena
pijača Coca cola, saj je zanjo značilno, da bolj jo pijemo, bolj smo žejni, nikoli
nas povsem ne odžeja in zato vedno hočemo še (Žižek, 2000). Tako stalno iščemo
in iščemo različne aktivnosti, dejavnosti, da bi končno dobili tisti pravi občutek
zadovoljstva.
Sami pri sebi razmislite, ali je kakšna stvar, kjer ste še vedno negotovi in še vedno iščete in
iščete, ker še niste dobili tistega pravega občutka zadovoljstva. Svoje izsledke primerjajte z
drugimi. Na katerih področjih so drugi 'večni iskalci'?
Podobno je s triki reklam, katerih bistvo ni v tem, da bi nam ponujale svoj proizvod kot tisti,
ki bolje zadovoljuje potrebe od konkurenčnega, marveč želijo zgolj spodbuditi potrebo po
nečem, česar sploh ne rabimo, kaj šele, da bi vedeli, kaj s tem početi.
Ko govorimo o strukturi modernega človeka, govorimo o narcisu oziroma
narcistični strukturi. Poiščite definicijo narcisa oziroma v zgodovini in literaturi
poiščite 'znane' narcisoidne ljudi. Razmislite, komu rečemo, da je »taki narcis«
in zakaj mu tako rečemo. Oblikujte definicijo narcisa na podlagi primera.
Porabniška družba kar kliče po posamezniku brez notranje etične drže, brez pravil, zasidranih
v kodu moralnega ravnanja, brez zgodovine in vere v prihodnost. Živeti danes in tukaj je naš
slogan, prepustiti se svetu užitkov in ugodja. Zadovoljevanje potreb je vezano na
posameznika, ki ne ve natančno, kaj hoče.
Tisto, česar pa se tak posameznik boji, ni toliko izguba prijateljstva kot strah pred vsako
obliko neuspeha.
Kadar govorimo v psihoanalizi o neki splošni strukturi osebnosti, značilni za družbo, v kateri
se nahajamo, mislimo na narcistično osebnostno strukturo. Pod določenimi okoliščinami pa se
lahko razvije tudi bolezenska oblika narcistične osebnosti, čemur pravimo patološki
narcisizem.
Razmislite, kakšen je posameznik, pri katerem se narcizem pojavlja v taki meri,
da predstavlja že motnjo oziroma bolezensko stanje. Kaj menite, kakšni so
odnosi takšnega narcisa z ljudmi?
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Povzetek poglavja – ključ do uspeha
Mladost z odraščanjem se je, če jo primerjajo s preteklostjo, zelo spremenila.
Včasih je bila dokaj gotova, predvidljiva, danes tega ne moremo več trditi.
Mladostnik je danes postavljen pred veliko možnosti in izzivov, med njimi pa mora izbirati.
Od njegove izbire in odločitev je odvisno, kakšna bo pot, po kateri bo hodil naprej. Vsaka
izbira pa je vedno nekoliko tveganja.
Izbiranje in različne možnosti pa žal ne pomenijo vedno večje svobode, pač pa je vpetost
posameznika v zahteve družbe še večja. Nanje pritiska sistem izobraževanja, socialne skupine
in medosebni odnosi so pogosto priložnostni, odvisni od tega, kar posameznik v nekem
trenutku življenja počne. Mladostnik mora biti tudi pravočasno in dovolj dobro informiran o
izbirah, sicer v današnji naglici življenja hitro kaj pomembnega izpusti.
Takšni družbi, kjer je večji del odgovornosti na ramenih posameznika, rečemo
individualistična družba. To je družba, ki je usmerjena v posameznika. Ustreza ji
potrošništvo, tekmovalnost, primerjanje, različni kapitali, ki narekujejo življenje, vse to pa
pogosto sovpada z vase usmerjeno, narcistično osebnostjo.

Preveri svoje znanje
1. Naštej nekaj značilnosti tradicionalne in nekaj značilnosti sodobne družbe in
ovrednoti njun različni vpliv na oblikovanje posameznika.
2. Kateri pomembni izzivi so postavljeni pred današnjo mladino?
3. Presodi posamezne izzive družbe glede na to, kako močan vpliv imajo na
mladega človeka z vidika tvoje lokalne skupnosti in z vidika splošnega
mnenja, ki prevladuje v družbi.
4. Opredeli pojem družba tveganja z vidika mladih.
5. Razloži in utemelji pojem individualizacija v današnji družbi in oceni njene
prednosti ter pomanjkljivosti.
6. Razloži pojem potrošništvo in opredeli njegov vpliv na oblikovanje osebnosti.
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3

MLADOSTNIK IN SODOBNI IZZIVI DRUŽBE

Cilji v poglavju:
Seznaniti se s pojmom mladostništva.
Spoznati psihološki in telesni razvoj mladostnika.
Spoznati vrednote, ki usmerjajo mlada življenja.
Spoznati različne izzive in tveganja, s katerimi se srečujejo mladi v sodobni družbi.

3.1

POJEM MLADOSTNIŠTVA

Mladostništvo je obdobje med otroštvom in odraslostjo. Mladega človeka spremlja v tem času
hitro telesno dozorevanje, ki ga spremljajo hormonske in druge fiziološke spremembe. Vse to
vpliva tudi na mladostnikovo počutje, čustveno razpoloženje se hitreje spreminja,
mladostniku pa lahko povzroča več notranjega nemira, tesnobno razpoloženje, napetost.
V tem obdobju si mladostnik oblikuje svojo osebnost, identiteto. Gre za njegovo podobo o
sebi, kar počne s tako, da poostri svoje samoopazovanje, obrne pozornost k sebi in se začne
bolj kritično opazovati.
To obdobje pa mu nalaga različne izzive tudi družba. Odraščanje brez zavedanja družbenih
vplivov in zahtev ni mogoče, saj je socializacija del razvoja identitete posameznika.
Razmislite, kako je potekalo vaše mladostniško obdobje. Kaj ste takrat odkrili
(mogoče novo glasbo, nov stil oblačenja, tudi alkohol, drogo, cigarete)?
Zakaj rečemo, da je mladostniško obdobje zelo 'divje'?
3.1.1 Psihološki in telesni razvoj mladostnika
Preden se oblikuje v odraslo osebo in sprejme sebe takšnega, kot je, lahko pride pri
mladostniku do identitetne krize. To je normalen del odraščanja, ko posameznik čuti potrebo,
da oblikuje svojo lastno osebno samopodobo. Ker pa ne ve, kako naj to naredi, lahko navzven
to kaže tako, da odklanja, zavrača vloge, obnašanja, navade, pravila, ki prihajajo od staršev,
učiteljev in drugih. Tako se oblikuje neka navidezna, lažna samopodoba, ki jo oblikujejo,
pravila, vrednote, ki so ravno nasprotne od tistih, ki mu jih vsiljuje okolje – torej razvije se
lahko negativna identiteta (navzven se kaže kot uporništvo, neobvladljivost).
Poglejmo model štirih tipov mladostne osebnosti pri oblikovanju v zrelo osebnost na spodnji
sliki (Slika 11):

Slika 11: Tipi mladostne osebnosti pri iskanju identitete
Vir: Lasten, prirejeno po Ule in Kuhar, 2003
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Pogosto se za zunanjo podobo »pridnega najstnika« lahko skriva zmedena identiteta. Če ga
starši podpirajo, ga še krepijo, se lahko zgodi, da otrok ostane identitetno zmeden, da bo
privzel identiteto, ki so mu jo pripravili starši in postal ubogljiv, servilen odrasel človek.
Takšen odrasli je za okolje sicer zelo dober, vendar je sam obsojen na nezadovoljstvo,
razočaranje nad seboj in življenjem. To, kar dela in čuti, ni v skladu z njim samim.
Nasprotno pa je z mladostnikom, ki se za nobeno stvar prav ne ogreje, navzven bega, je
nestanoviten, v resnici pa se išče. Če starši nanj preveč pritiskajo in pogosto izgubijo živce, to
obdobje še podaljšujejo (Mladi, ulica, prihodnost, 1999).
»Hana vedno veselo vzklikne: »Holi, jagode!« in zabode prst v sliko. »To si ti,
Holi,« reče. Ko bi bilo res! Niti približno nisem videti kot Sneguljčica. Res
imam rdeče ustnice (še posebej, če sem se pravkar najedla rdečih smartijev),
velikokrat pa imam tudi rdeč nos (pogosto se prehladim). Moji lasje so
nedoločljive barve (vendar so zato moji nohti včasih črni kot oglje).
Sneguljčica je lepa kot slika. Njena slika v knjigi je lepa, obrobljena z drobcenimi zrcalci in
rdečimi jabolki … Jaz nisem preveč lepa. Tako neprivlačna sem kot prazna stran v knjigi,
poleg tega pa še nekoliko okrogla« (odlomek iz knjige Problemi na netu: Wilson, 13).
»Ali je mogoče ona kriva, da ima odraslo telo?Sama ga že ni hotela! Še pred
nekaj meseci je bilo čisto razumno dekliško telo, potem pa kar naenkrat –
buuuh in iz ogledala so jo gledale ogromne dojke kot dvoje velikih izbuljenih
oči. Nekaj časa je upala, da gre za nekakšno pomoto ali oteklini zaradi manjše
zdravstvene težave, ki bosta izginili, kot sta se pojavili. Toda izbuljene oči sta
bili tam vedno, kadar se je pogledala v ogledalo, zato se je kar nehala gledati … Tako je
zamudila svojo preobrazbo iz škrata v mlado privlačno dekle« (Muck, 2006, 9).
Razmislite, o kateri vrednoti je govora v prvem in drugem primeru. Čemu sledita
obe dekleti? Razmislite, ali je mladostništvo lažje za dekleta ali za fante. S kom je
običajno po vašem mnenju več težav?
Primerjajte med seboj glede na spol. Zapišite razloge za in proti tej trditvi (npr.
da je mladostništvo težje za dekleta).
3.1.2 Vloga družbe na odraščanje mladostnika
V tem obdobju družba deluje na mladega človeka predvsem s sistemom šolanja, vajeništva,
pripravništva. Nanj pa vpliva tudi družina, socialno-ekonomske razmere, mediji, prostočasne
dejavnosti in drugo.
»Jaz mislim, da so finance glavni razlog, zakaj živi toliko družin skupaj, že če
pogledamo zidanje hiš: vse so nadzidane, prizidane, obzidane – to ni zato, ker
se imajo ljudje tako radi, temveč zato, ker je to finančno najboljša rešitev, je
najceneje, čeprav bi raje živeli narazen« (iz ankete med študentsko populacijo:
Ule, Kuhar, 2003, 106).
Iz zgornje izjave lahko razberemo vpliv družbe na posameznika, v tem primeru
na finančno nesamostojnost. Poiščite podatke (www.stat.si, 2. 4. 2011) o tem,
koliko mladih še vedno živi doma tudi po tem, ko so doštudirali.
Najdite izraz, kako se imenuje takšna 'faza' v življenju.
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3.2

KULTURNI KAPITAL, VREDNOTE MLADIH

Mladina teži k temu, da si pridobi čim višje in čim bolj kakovostno izobraževanje, višje
izobrazbene in poklicne nazive, kar jim omogoča večje možnosti pri soočanju z negotovostmi
in tveganji v prehodu v odraslost.
Najvišje vrednote, h katerim teži današnja mladina, so vrednote, ki jih obsega kulturni kapital,
pojav pa imenujemo kulturalizem.
Kulturalizem pomeni, da se otroke že zelo zgodaj vzgaja v spoštovanju do estetskih vrednot in
umetniških dosežkov, da se v njih zbuja fantazijo, igro, estetski čut, da se vzgaja njihove
različne talente ipd.
Včasih so k temu težili le premožnejši sloji, danes se razširja v vse sloje. Starši, ki so sicer
večji del prezaposleni, žrtvujejo svoj čas za otroke in jim nudijo po svojih možnostih čim
boljšo, čim višjo podlago za pridobivanje različnih kulturnih vrednot.
Mladi težijo k pridobivanju tega kapitala v prostem času, v času izobraževanja, ko si
prizadevajo za pridobitev čim višjih nazivov in priznanj, športnih dosežkov, dosežkov na
področju industrije zabavne glasbe, industrije novih tehnologij itd.
Vendar pa pridobivanje kulturnega kapitala danes med mladimi ne pomeni več tega, da so
usmerjeni zgolj k zasedanju stalnega delovnega mesta in pridobitvi čim višjega zaslužka, pač
pa so na prvem mestu vrednote medosebnih odnosov, kreativnost pri delu, samouresničenje in
dopolnilno izobraževanje.
Spodnji graf (Slika 12) prikazuje lestvico najpomembnejših področij/vrednot pri
mladih. Izpišite tiste 3, ki so za vas najpomembnejše. Ali imate morda kakšno, ki
na seznamu ni navedena?
V paru razjasnite, zakaj ste izbrali določene 3. Iz raziskave poglejte, katere so
najpomembnejše vrednote za mlade iz leta 2008. Razmislite, ali so danes (3 leta
kasneje) lahko na vrhu že druge vrednote.
Iz raziskave izberite 'čutne' vrednote in razmislite, ali izgubljajo ali pridobivajo na pomenu.
Katera zelo pomembna vrednota manjka, ki jo običajno poudarjajo bolj starejši ljudje.
Kaj vidite, da cenijo mladi?
Primerjajte graf (Slika 13) s študentsko populacijo. Po čem se razlikujeta?
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Slika 12: Lestvica pomembnih področij pri mladih %
Vir: Lasten, prirejeno po Bajzek, 2008, 63
Raziskava nam torej pokaže, da so na prvem mestu še vedno vrednote, kot je prijateljstvo,
družina in ljubezen, vendar tesno za njimi sledijo: prosti čas, uspeh in osebna kariera,
samouresničenje, delo, študij in zabava.
Predvsem čutne vrednote (zabava, razburljivo življenje) izgubljajo pomen, zdravje pa ostaja
zelo pomembno.
Opazimo lahko, da so mladi bolj usmerjeni vase (višje vrednotijo uspeh, kariero, delo, študij),
kot pa se zanimajo za družbo samo (družbene dejavnosti, religija, politika).
Podobno nam kaže tudi raziskava študentske populacije (Slika 13):
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Slika 13: Vrednote Slovenskih študentov
Vir: Ule, 2008, 183
3.3

PREHAJANJE MLADOSTNIKA V ODRASLOST Z VIDIKA DRUŽBE
TVEGANJA

Menjave življenjskih obdobij, ki jim pravimo tudi prehodi npr. iz otroštva v mladost, iz
mladosti v odraslost, iz zaposlitve v upokojitev ipd., so povezane z nekim pričakovanjem in
hkrati z negotovostjo.
Vsi prehodi so tudi vedno bolj ali manj tvegani, saj so povezani bodisi s padcem ali uspehom
na družbeni lestvici, vsebujejo lahko izboljšanja ali poslabšanja življenjskih možnosti in so
povezani s tveganji pravilnih odločitev in izbir. Prehodi nam prinašajo večje osebne
prelomnice in drame.
Spomnite se svojih prehodov iz vrtca v šolo, osnovne šole v srednjo, iz srednje v
nadaljnja izobraževanja ali usposabljanja, prehod v zaposlitev.
Izdelajte podrobnejši pregled enega izmed obdobij. Zapišite si vse strahove,
pomisleke, tveganja, ki ste jih takrat občutil oziroma doživljali, na eno polovico
lista. Na drugo polovico pa zapišite vse tisto, česar ste se ob prehodu veselili, kaj vam je
takrat predstavljalo izziv. Analizirajte dogajanje. Kaj od te negotovosti in tveganj je bilo
utemeljeno in se je morda uresničilo, kaj je bilo tisto, pri čemer so bili strahovi in dileme
morda nepotrebni. S katerimi izzivi in preizkušnjami ste se dejansko soočili. Na katerem
področju ste največ pridobili?
Takšna samoanaliza vam bo pomagala tudi takrat, ko boste kot organizator socialne mreže
morda v stiku z ljudmi na različnih prehodih. Lahko jim boste pomagali s svojo lastno
izkušnjo ali pa jim bo že sama vaja osvetlila problem, da se bodo lažje odločali ali odpravili
novim izzivom naproti.
Če se ozremo naokrog, opazimo, da se danes doba mladostništva in prehod v odraslost vse
bolj podaljšuje, lahko traja tja do 30. leta. Nasprotno pa je v starih družbah (in v nekaterih
kulturah še danes) prehod iz mladosti v odraslost potekal zelo hitro, največkrat je moral
mladostnik pretrpeti različne preizkušnje, ki so jih narekovali obredi določene kulture.
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Doba prehoda v odraslost se danes podaljšuje iz dveh razlogov. Prvi je ta, da se zaradi
izboljšane prehrane, zdravstvene in socialne oskrbe spolno dozorevanje in puberteta začenjata
nekaj let prej kot doslej. Drugi razlog pa leži v ureditvi trga dela in potrošništva.
Družbene spremembe so postopoma prehajale iz proizvodnje v bolj storitveno in manj
oprijemljivo industrijo, kot so različne servisne, informacijske, transportne, bančne, borzne
službe, ob njih pa vedno bolj visoka tehnologija (računalniška, programska, izobraževalna,
raziskovalna).
Ob taki politiki se zato status mladostnika podaljšuje. Mlad človek si mora pridobiti določene
kvalifikacije in dodatna izobraževanja, da bi bil kos modernim oblikam zaposlitve, ki
zahtevajo vedno bolj kreativne posameznike.
Mladi se danes nanje tudi pozitivno odzivajo, kot navaja Mirjana Ule: »Te spremembe
motivirajo tudi mlade, da stremijo k pridobivanju kreativnih delavnih mest in da se izognejo
monotonemu delu v klasičnih industrijskih obratih. Zato morajo podaljševati šolanje in
izobraževanje. Kot posledica tega se mladost podaljšuje in zajeda krepko v odraslost« (Ule,
2008, 126).
Razmislite, katera so tista znanja in veščine, ki jih že imate. Kje vse bi se lahko
zaposlili s svojimi znanji (šolskimi, delovnimi izkušnjami, študentskimi
praksami)? Ali so znanja in veščine 'širokega' razpona ali so ozko usmerjene? Če
vam ne bi uspelo najti zaposlitve, kam bi se usmerili?
Danes prehod iz mladosti v odraslost ni enostavna naloga, saj se ob telesni in čustveni zrelosti
od mladega človeka, da bi prešel v obdobje odraslosti, pričakuje še vrsta neodvisnosti:
ekonomska, socialna in psihološka neodvisnost.

Slika 14: Neodvisnost mladih
Vir: Lasten
V negotovi družbi pa to ni lahka naloga. Poglejmo, zakaj ne.
Ekonomska neodvisnost je vprašljiva zaradi velikih in naglih sprememb na področju dela in
zaposlitve, saj vemo, da je odpravljena gotovost trajne in trdne zaposlitve. Za prehod v
odraslost je vse bolj značilno nihanje med občasnimi zaposlitvami in nujnost dodatnega
šolanja. To pa podaljšuje ekonomsko odvisnost in podrejenost šolskim institucijam.
Lastna družina je postala nedoločen pojem zaradi različnih oblik družinskih skupnosti (npr.
začasni poskusni zakon, neformalna partnerstva, družine samohranilk). Vsak ima svojo
razlago o tem, kaj naj bi bila normalna družina. Tudi pričakovanje, da bo mladi človek
presegel socialni status svojih staršev, lahko nanj vpliva vzpodbudno ali bremenilno.
Hkrati pa je posameznikom čedalje bolj prepuščeno, da sami odločajo, kdaj in kako bodo
stopali v delovni proces, kdaj se bodo odločili za zakon in družino, kakšna bo oblika njihove
partnerske skupnosti, kaj in kako bodo kupovali, porabljali, izkoriščali svoj prosti čas, kako
bodo politično angažirani itd.
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Pomembne postajajo individualne značilnosti in sposobnosti, dosežena izobrazba, znanje,
informacije in ožji krog prijateljev, ki jim zaupamo.
Preglejte različne internetne vire, ki posamezniku pomagajo pri izbiri
izobraževanja (http://www.mojaizbira.si/vsebina/svetovanje.htm, 24. 3. 2011).
Če mladi nimajo možnosti za konstruktivne in družbeno priznane poti za doseganje
socialnega statusa, poiščejo druge, alternativne možnosti, kot so socialni protesti, mladinska
gibanja, lahko pa jih vodi v slabe življenjske vzorce, različne odvisnosti, nasilje in
samouničenje.
Na spodnji povezavi poiščite informacije o študentskih protestih:
(http://24ur.com/novice/slovenija/studentje-in-dijaki-bodo-zavzeli-ljubljanskeulice.html, 27. 4. 2011). Kakšno je vaše mnenje glede teh protestov? Opredelite,
ali ste proti ali za. Primerjajte argumente v skupini. Na katerih točkah bi lahko
dosegli soglasje?
3.3.1 Družina kot dejavnik tveganja
Povedali smo že, da je danes težko govoriti o družini v klasičnem smislu, saj poznamo več
modelov družinskega življenja. Zato je tudi težko postaviti definicijo družine in povedati, kaj
je »normalna družina«.
V literaturi poiščite različne tipe družinskih oblik in družinskih življenjskih stilov,
ki so značilni za vso Evropo in tudi Slovenijo.

Primerjajte podatke o sklenjenih in razvezanih zakonskih zvezah:
(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3476, 15. 4. 2011).
Kaj iz njih razberete? Ste sami prepričani, da boste sklenili zakonsko zvezo
oziroma če ste jo že, zakaj ste se tako odločili. Opredelite se, ali ste za ali proti
in zapišite seznam, zakaj da in zakaj ne.
Prav spremembe v družbi so vplivale na rast različnih oblik družine in skupnega življenja
ljudi. Trg dela, mobilnost zaposlitev, načrtovanje kariere in drugo so dejavniki, ki vplivajo na
družino. Posamezni družinski člani se morajo tako nenehno pogajati, loviti ravnotežje med
pogosto nasprotnimi ambicijami, željami in potrebami članov. Tako moški kot ženske morajo
biti glede dela dovolj prilagodljivi in tudi mobilni. Včasih so bile le žene tiste, ki so se
podredile moževi karieri.
Danes se zahteva, da se gospodinjstva na novo, drugače organizirajo. To pa pomeni, da
morajo med različnimi možnostmi izbrati samo eno, »tisto pravo«. Iz izkušenj vemo, da je pri
izbirah tako, da nobena ni idealna.
Izbira neke možnosti lahko privede celo do cepitve družine, napetosti, številnih nesoglasij,
razen če se eden od partnerjev ne ukloni in s tem ohrani družino enotno in povezano.
»S partnerko si bova gospodinjska dela delila glede na to pač, kdo ima čas in
kdo kaj raje dela. Ne zagovarjam tradicionalne delitve dela, pomembno je
dopolnjevanje in sodelovanje med partnerjema.«
»Danes očetje tako sodelujejo pri negi otroka, da si nikdar v življenju ne bi mislila, da je to
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možno; tako vstajajo, tako previjajo (…). Tudi kar se tiče delitve dela v gospodinjstvu, moški
danes čisto drugače razmišljajo kot včasih.«
»Presenetljivo je, da nekateri še vedno razmišljajo, da morajo ženske kuhati – to je zgrešeno.
(izjava moškega)!« (iz intervjujev mlajših moških: Ule, Kuhar, 2003, 107).
Kako je pri vas doma, kako si v družini razdelite delo, v družini pri starših ali v
svoji lastni? Če svoje družine še nimate, kakšna so vaša pričakovanja glede
delitve dela?
Ker družina izgublja svojo podobo in ker njena podoba postaja nejasna, zamegljena, je zaradi
tega zamegljena tudi podoba medgeneracijskih odnosov, odnosov med starši in otroci.
Raziskave kažejo, da ne prihaja več do večjih konfliktov med generacijami otrok in staršev,
pač pa do solidarnosti in združevanj. Otrok lahko živi v različnih družinskih oblikah, pri tem
pa igra vlogo ljubezen, bližnji imajo radi svojega otroka ne glede na to, ali je njihov potomec
ali ne.
Kakšen odnos imate s starši? Odgovorite na vprašanja v spodnji tabeli. Na
podlagi rezultatov analizirajte odnos s svojimi starši?

Tabela 1: V kolikšni meri veljajo trditve v tabeli za odnos med mladimi in starši.
Trditve
Starši me nikdar ne sprašujejo, kako je v šoli.
Imam občutek, da me imajo starši zelo radi.
Za moje starše je spričevalo zelo pomembno.
V moji družini preživljamo skupaj malo časa.
Zelo se bojim staršev.
Starši mi kar naprej očitajo, da iz mene ne bo nič
Doma se ne počutim dobro.

Zelo velja
%
9,5
77,0
64,1
10,6
3,2
6,6
18,3

Srednje
Velja %
29,0
20,2
32,4
50,2
17,1
19,9
14,4

Sploh ne
velja %
61,5
2,8
3,5
39,2
79,7
73,5
67,3

Vir: Ule, 2008, 80
Iz tabele (Tabela 1) lahko vidimo, da je družina za mlade vedno bolj čustvena in podporna,
več je medsebojne komunikacija in tudi različnih vrst pogajanj, dogovarjanj. »Za tako
»delovno intenzivno« družino je značilna visoka stopnja strpnosti in dovoljevanja osebne
samostojnosti,« pravi Mirjana Ule (2008, 81).
Družina postaja vedno bolj prostor sprostitve in kraj zasebnosti, med mladimi in starši pa so
prijateljski, sproščeni, osebni odnosi, ki temeljijo na intenzivnem pogovoru.
Družina ima še eno pomembno nalogo, in sicer prenašanje vedenjskih vzorcev, vrednot in
norm. A tudi na tem področju je vedno manj jasno, kateri vedenjski vzorci se prenašajo,
kakšna je njihova vsebina in ali je medgeneracijski prenos sploh uspešen.
Kaj menijo anketiranci v Sloveniji, kaj so temeljne lastnosti, ki naj jih otroci
pridobijo doma od staršev? Poiščite odgovor v knjigi Za vedno mladi? Socialna
psihologija odraščanja Mirjane Ule.
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Tveganje, ki ga prinašajo nova družinska razmerja, je tudi motivacija mladih do oblikovanja
družin. Ker lahko vedno manj govorimo o »normalni družini«, se med željo imeti družino in
otroke, vriva tudi želja po poklicni karieri, osebnem samorazvoju, uživanju življenja.
»Otroke bom imel, ko bom ekonomsko neodvisen, ko se bom lahko preživel, ko
bom imel redno službo; ne pa, da bom iskal, ali bomo lahko preživeli mesec ali
ne. Torej, ko bom vedel, da lahko normalno živimo.«
»Živim še doma, služba je negotova, v takih pogojih ne moreš imeti otrok.«
»Stanovanja so največji problem. Težko je priti do njih, so predraga.«
»Zaradi otrok se ne želim odpovedati svojemu standardu – sem se precej razvadil, raje nimam
otrok.«
»Ljudem je vedno bolj pomembno kupovanje novih dobrin, denar se bolj usmerja v to. S plačo
pač komaj zaslužiš za to in potem ni denarja še za otroka«
(iz intervjujev mlajših odraslih: Ule in Kuhar, 2003, 110).
Iz intervjujev lahko razberete, kako se mladi odločajo za otroke. Kako je bila ta
odločitev sprejeta pri vas, če že imate otroke? Če otrok še nimate, kako bi vi
odgovorili na vprašanje, kdaj boste imeli otroke?
3.3.2 Izobraževanje
Kako v tem svetu uspeti?
»Mislim, da je pogoj vrhunska izobrazba. Z EU se je konkurenca povečala.
vsak bo hotel biti uspešen. Če hočeš najboljša mesta, boš moral imeti
izobrazbo.«
Dnevnikov objektiv, 27. 12. 2008 (Ule, 2008, 190).
»Sam sem se odločil, da hočem na gimnazijo. V osnovni šoli mi je šlo dobro,
zato sem si rekel, da moram na gimnazijo, ker še nisem vedel, kaj bi počel.
Zdaj mi gre tudi dobro, tako da grem še naprej. Študiral bom elektrotehniko in
strojništvo. Kaj natančno bom počel, pa še ne vem. Bil bi morda izumitelj.
Merilo uspeha mi bo diploma, potem mogoče magisterij. Priti čim višje. Morda
iti za nekaj časa tudi v tujino« (Ule, 2008, 190).
Poiščite in poglejte delež vpisanih študentov v terciarno izobraževanje:
(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3295, 15. 3. 2011).
Ocenite, za kakšen delež gre.
Šolanje mladega človeka je pomemben dejavnik v procesu odraščanja, saj posamezniku
omogoča napredovanje pri osamosvajanju in prispeva pomemben delež k njegovemu
osebnemu razvoju.
Izobraževanje pa predstavlja tudi proces socialne selekcije. Selekcija pa naredi to, da nas
razvrsti v posamezni družbeni položaj.
Navadno je prav od uspešnosti posameznika v izobraževalnem procesu in pridobitve ustreznih
kvalifikacij za delo odvisen njegov prehod po družbeni lestvici navzgor ali navzdol. Seveda
pa to ni nujno, je pa pogosteje.
Razmislite, zakaj je tako. Zakaj si nekateri ustvarijo bogastvo in napredujejo po
družbeni lestvici visoko, čeprav nimajo visoke izobrazbe?
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Danes je težnja nadaljevati študij na visokih šolah in fakultetah vsaj v evropskem prostoru
močna. To pa pomeni, da se od odraščajočih pričakuje, da ostajajo v šoli čim dlje (podaljšano
obdobje) in dosežejo visoko stopnjo izobrazbe.
Podlaga za to je prepričanje, da se mlade najbolje pripravi za delo s formalnim
izobraževanjem.
Preglejte različna mnenja na temo vrednotenja izobrazbe na spodnji povezavi:
(http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042330578, 22. 4. 2011).
Opredelite se tudi sami, kako vrednotite izobrazbo.
Na eni strani težimo k temu, da bi imeli čim višjo izobrazbo, na drugi strani pa je trg dela, ki
pa tega vedno ne zahteva. Kot navaja Ule (2008, 139): »Problem pa je, da je za večino
zaposlitev, ki so danes na voljo, akademska izobrazba nepotrebna ali celo nepomembna.«
Tako se izgublja dobra vera, da je izobrazba pogoj za uspeh.
Tudi raziskava med študentsko populacijo v Sloveniji kaže, da so mladi zaskrbljeni glede
zaposlitve. Poglejmo spodnjo tabelo (Slika 15).
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Slika 15: Ali boš imel težave pri zaposlovanju v poklicu, za katerega se šolaš? (v %)
Vir: Ule, 2008, 140
Iz tabele (Slika 15) razberite, kako so mladi zaskrbljeni glede njihove
zaposljivosti.

Oglejmo si še tabelo (Slika 16), kakšen je delež mladih, ki živijo pri starših glede na spol in
starost.
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Slika 16: Delež moških in delež žensk, ki živijo pri starših v %
Vir: Lasten, prirejen po Ule, 2003, 106
Iz tabele (Slika 16) razberite delež mladih, ki živijo pri starših.
Naredite vajo: zapišite seznam vseh svojih mladih znancev, vključite tudi študente
socialne mreže. Sestavite anketo, v kateri jih vprašajte, kje živijo in še, ali imajo
svoj vir dohodkov (ali so redno oziroma občasno zaposleni, delajo honorarno,
dobivajo štipendijo ipd.). Če imajo svoje dohodke, naj zapišejo, za kaj svoj denar porabijo
(študij, potovanja, oblačila tehnika itd.) in ali morebiti varčujejo za prihodnost. Če živijo pri
starših, jih vprašajte, ali morda prispevajo delež dohodka v skupno gospodinjstvo in kakšen je
ta delež oziroma v kakšni obliki (denar, kupijo hrano, prispevajo za obnovo stanovanja itd.).
Ko sestavite anketo, naredite analizo in podatke prikažite v grafu. Ustvarite si svoje mnenje
glede načina življenja mladih, zaposlenosti, njihovega standarda, kako načrtujejo prihodnost
itd. Vaše mnenje primerjajte z mnenji drugih študentov. Se strinjate s spodnjimi izjavami
mladih?
»Trpiš, da boš prišparal, da boš prišel na svoje.«
»Jaz mislim, da so finance glavni razlog, zakaj živi toliko družin skupaj, že če
pogledamo zidanje hiš: vse so nadzidane, prizidane, obzidane – to ni zato, ker
se imajo ljudje tako radi, temveč zato, ker je to finančno najboljša rešitev, je
najceneje, čeprav bi rad živel narazen.«
Ugotovili smo, da se podaljšuje ekonomska odvisnost mladih od družin. Kar pa pomeni tudi,
da morajo mladi vzdržati številne konflikte in pritiske, odlagati obdobje skupnega partnerstva
itd. Pa poglejmo izjavi, v katerih se mladi zavedajo, da biti na svojem ni enako kot biti doma s
starši.
»Dokler živiš tako, da te »pumpajo« starejši, ni dosti samoiniciative.«
»Prvi pogoj je, da lahko ustvariš, vzpostaviš novo celico, da nekako pretrgaš
tesne vezi s svojo družino, če si npr. pri starših, moraš imeti lastno
gospodinjstvo.«
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3.3.3 Delo in ekonomska neodvisnost
Poklicne kariere in stabilne zaposlitve so vedno manj pogoste, kar smo že nekajkrat tudi
omenili.
Vemo, da so podjetja lahko nekatera bolj druga manj uspešna, večina pa jih posluje čim bolj
racionalno, varčno, s čim manjšimi stroški in čim večjim dobičkom. Zaradi tega se znotraj
njih pojavljajo preoblikovanja podjetij, različne kadrovske spremembe, ki bodisi zmanjšujejo
število zaposlenih ali pa povečujejo usmeritev k oblikam začasnega dela in zaposlitev.
V ospredju kapitalistične družbe so pač strategije zmanjševanja stroškov, ne pa lojalnost do
zaposlenih, kot je bilo v klasični moderni.
Ljudje to doživljamo bodisi kot možnost večjega lastnega načrtovanja in upravljanja s svojim
življenjem ali pa večjo negotovost in tveganja.
Oglejte si članek na temo mladi in zaposlovanje. Prihodnost mladih – priložnost
ali
negotovost
(http://www.finance.si/29922/Prihodnost-mladih--prilo%BEnost-ali-negotovost, 22. 3. 2011). Poiščite še druge članke na temo
mladi in zaposlovanje. Oblikujte svoje stališče na aktualno temo.
Kako je z vašo zaposlitvijo? Vas je strah stopiti na trg dela, če še niste zaposleni? Če ste
zaposleni, zakaj se tudi izobražujete? Odgovorite na vprašanja in razpravljajte v skupini.
3.3.4 Prosti čas
Prosti čas je čas, ko se ukvarjamo s prostočasnimi aktivnostmi, ki nudijo razvedrilo,
sprostitev, počitek, socialno in osebno izpolnitev. Nanj pa lahko gledamo tudi kot čas, ki
ostane po opravljenih službenih, šolskih in vsakodnevnih obveznosti.
Na prosti čas ima vpliv tudi današnja potrošniška družba, ki ga vedno bolj komercializira
skozi različne medijske vplive. Tako so mladi iz skupin z nižjimi dohodki in brezposelni pri
tem ponovno prikrajšani, pojavljata se neenakost in izključenost.
Neenakost med premožnejšimi in tistimi, ki to niso, se vriva na področje kvalitete preživljanja
prostega časa.
Ločimo bolj konstruktivno (koristno) porabo prostega časa (npr. branje knjig, športne
aktivnosti) ali pasivno, kot je brezciljno gledanje televizije, igranje računalniških igric in
drugo. Na to izbiro vpliva ekonomski in kulturni kapital in gre za razliko med tem, ali si lahko
posameznik privošči neko komercializirano zabavo, obisk kina, fitnes centra ali pa zgolj
lenarjenje.
Ko smo srečevali mlade na ulici (sedeli so, se pogovarjali, včasih pili kako
pivo), so imela naša srečanja pogosto takšen uvod: »Zdravo. Kva se kej
dugaja?« »N'č. Dolgčas!« »A kej pučnete?« »Pa kva b'pučel, sej je use
brezveze«. Res je: če v prostem času ne počnemo nič zanimivega, postane čas
dolg. In postane nam dolgčas. Mladim še posebej hitro.
(http://med.over.net/za_bolnike/zdravje_najstnikov/index.php?full=1&id=20476&title=Prosti
___as_mladih_skozi_prizmo_ulice, 23. 3. 2011).
Ste že slišali za Skalo, mladinsko ulično vzgojo?
Če niste, se lahko informirate na spodnji povezavi (http://skala.donbosko.si/, 28.
3. 2011).
V svojem lokalnem okolju po vzgledu Skale organizirajte skupino prostovoljcev,
ki bi bila pripravljena pristopiti k mladim, ki potrebujejo pomoč.
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Na eni strani so v družbi mladi, ki imajo preveč prostega časa, na drugi strani pa imamo
mlade, ki ga nimajo. Ule (et al., 2002, 69) ugotavlja: »Večeri so prosti ali pa tudi ne, vikendi
že dolgo niso več asociirani le s počitkom in družino. Mladi ljudje velikokrat poleg
izobraževanja tudi delajo (npr. prek študentskega servisa), tako da imajo dejansko manj
prostega časa.«
3.3.5 Informacijska tehnologija in mediji
Tudi mediji in nove tehnologije imajo danes velikanski vpliv na mladostnike. Računalnik
uporabljajo že zelo majhni otroci in z leti se uporaba le še stopnjuje. Mladim računalniki
predstavljajo razvedrilo, sklepanje novih poznanstev, snemanje glasbenih in filmskih
zgoščenk, pridobivanje različnih informacij.
Vse to pomeni novo obliko socializacije. Danes mladostniki v povprečju dve uri na dan
gledajo TV, nadaljnji dve uri poslušajo glasbo, imajo dostop do interneta v šoli in doma.
Literatura, spletne strani in članki danes veliko govorijo o uporabi medijske
tehnologije med mladimi. Poiščite informacije v njih.
Na podlagi informacij izdelajte seznam vseh medijev, ki jih uporabljajo mladi.
Zapišite vse njihove prednosti in pomanjkljivosti ter jih kot prostovoljec
predstavite skupinam mladih na šoli, v mladinskem centru. Organizirajte
okroglo mizo na to temo. Razmislite, kakšen naslov bi dali svojemu projektu, s
kakšnim motom bi se predstavil institucijam?Bi povabili tudi kakšnega gosta?
Koga?
Poglejmo uporabo nove informacijske tehnologije (v odstotkih) med mladimi v grafu (Slika
17):
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Slika 17: Uporaba informacijske tehnologije v %
Vir: Lasten, prirejeno po Bajzek, 2008, 301
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»Internet uporabljam vsak dan. MSN, mail, Facebook zadnje leto. Kdo sem
tam? V svojem profilu imam svojo sliko, datum rojstva, svoje fotografije …
Internet so informacije, omogoča zastonj komunikacijo. Tudi to je faktor.«
Dnevnikov objektiv, 27. 12. 2008 (Ule, 2008, 202).
Kaj lahko sklepate iz zgornje tabele in izjave?Ali menite, da se da na tem
področju kaj spremeniti? Kakšne bodo posledice uporabe čez 10 let, 20 let?
Kako se boste takrat počutili, če se vam zdi npr., da danes vse obvladate in
lahko sledite vsem spremembam tehnologije?
Povzetek – ključ do znanja
Mladostništvo kot predhodno obdobje med otroštvom in odraslostjo ima svoje
značilnosti in zakonitosti, posebne izzive pa mu nalaga tudi družba oziroma
njegovo ožje okolje.
Oblikovanje samopodobe je zato povezano s številnimi krizami, ki pa so del odraščanja.
Vrednote, ki mladim največ pomenijo in jih postavljajo zelo visoko, so prijateljstvo, družina,
ljubezen in tudi prosti čas, uspeh in osebni napredek. Lahko povzamemo, da so to prav
kulturne vrednote, ki v ozadje potiskajo čutne vrednote, kot je zabava, razburljivo življenje in
tudi zanimanje za družbo je nizko na lestvici vrednot.
Preden mlad človek prehodi pot do odraslosti, se mora spopast z ekonomskimi vprašanji,
vprašanji ustvarjanja družine, razviti svojo osebnost, ki mu omogoča samostojno in kreativno
delovanje in prilagajanje okolju.
Negotovost se izraža na področju družinskega življenja, izobraževanja, zaposlovanja in celo
prostega časa. Mediji z informacijsko tehnologijo so pogosto tisto močno področje, ki ga
mladi v družbi najbolj obvladajo in tudi najbolj uporabljajo, kar pa spet velja tudi za nekoliko
tvegano.

Preveri svoje znanje
1. Kaj je mladostništvo in kakšni so psihološki in telesni znaki odraščanja?
2. Opredeli pojem identitetna kriza.
3. Katere vrednote prevladujejo pri mladih in na kakšen način se izražajo v
vsakdanjem življenju mladih?
4. Primerjaj posamezne vrednote mladih med seboj in pojasni njihov vpliv na
oblikovanje življenjskih ciljev in življenjskih stilov.
5. Naštej in opiši posamezne dejavnike tveganja v današnji družbi, s katerimi se
sooča današnja mladina.
6. Presodi dejavnike tveganja glede na vpliv, ki ga imajo na mlade v tvojem
lokalnem okolju in jih uredi glede na stopnjo in intenzivnost.
7. Opredelite vlogo organizatorja socialne mreže pri pomoči mladim ob
soočanju z identitetno krizo in ob soočanju s posameznimi dejavniki
tveganja.
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4

KRIZA MLADIH ZARADI DRUŽBE TVEGANJ

Cilji v poglavju:
Poznati odzive mladih na družbo tveganj.
Spoznati kazalce tveganja, ki nekatere mlade pripeljejo do odklonilnega vedenja.
Spoznati vzroke in dejavnike odklonilnega vedenja.

Iz dosedanjih podatkov smo lahko razbrali, da so mladi v središču družbe ranljiva populacija.
Prizadeva jih sodobni svet individualizacije, ki prinaša s seboj različna tveganja, pa tudi
izzive.
Večina mladih uspeva prebroditi to obdobje brez večjih pretresov, mirno. Nekateri mladi pa
lahko padejo na družbeni rob.
Tveganja in negotovosti so za mlade, ki nimajo ustrezne ekonomske in socialne podpore pri
družinah, so nezaposleni ali jim grozi dolgoročna nezaposlenost, še toliko večja.
Poglejmo nekaj dejavnikov krize, ki nastopajo danes med mlado populacijo.
4.1

POMANJKANJE VOLJE

Pomanjkanje volje je značilen odgovor ogroženih mladih na povečanje tveganj in negotovosti
v življenju.
Gre za psihosocialni položaj posameznika, ki se kaže v občutku nemoči, samoodtujitvi,
socialni izolaciji, občutku nesmisla in praznosti, občutku nepravičnosti.
Občutek samospoštovanja je majhen, pojavlja se nemoč, nedoločeni strahovi glede
prihodnosti. Razpoloženje je slabo in lahko privede celo do psihosocialne bolečine (bolezni).
»Shaneeka – zdravniki so ugotovili, da ima klinično depresijo – je živela v
neurejenem domačem okolju. Pri dvanajstih letih se je pridružila ulični tolpi,
se srečala z drogami in alkoholom in imela težave z brzdanjem svoje jeze.
Shaneeki so nato predpisali antidepresive in začela je razmišljati o tem, kako
bi lahko spremenila svoje življenje«(Cobain, 2008, 86).
Poiščite podobne življenjske zgodbe v svojem okolju. Kako bi reagirali kot
organizatorji socialne mreže, če bi doživeli takšno situacijo?Kam bi napotili
posameznika in kaj bi mu svetovali sami?
Občutki brez volje se pogosteje pojavljajo pri tistih mladih, ki živijo v bolj avtoritarnih
družinskih odnosih, kjer so odnosi hladni, enosmerni, ni veliko komunikacije, kazni so zelo
stroge in pogosto ponižujejo otroka. Otrok je v taki družini izrazito podredljiv ali postane tudi
sam agresiven. V obeh primerih pa se težko prilagaja in odziva v hitro spremenljivi družbi, saj
zaradi pretoge vzgoje težko razvije dovolj samozavesti in ustvarjalnosti.
Poiščite razlago posameznih vzgojnih stilov v različni literaturi. Še posebej vam
priporočamo knjigo Barbare Coloroso Otroci so tega vredni.
Izguba volje nastane tudi zaradi tega, ker mladi izgubljajo zaupanje v družbo, svet začnejo
doživljati kot sovražen, nepravičen, izkoriščevalski, nasilen in vedno bolj tuj.
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Razmislite, na kakšen način lahko preprečimo negativen pogled mladih na
družbo. S čim tudi sami premagujete vsakdanje življenjske preizkušnje? Kako bi
pomagali mladostniku, ki bi imel izrazito negativno stališče do sveta?
4.2

OSAMLJENOST

Raziskovalci mladine ugotavljajo, da se pri ljudeh pojavljajo tudi povečani občutki
osamljenosti oziroma občutki, da smo socialno izključeni in da ne pripadamo nobeni skupini.
S tem pa ne mislimo na pomanjkanje nekih vidnih socialnih stikov mladih z vrstniki in
drugimi ljudmi. Teh imajo mladi dovolj, saj se radi družijo. Težava je drugje. Gre namreč za
občutek, da večina od teh zvez oziroma socialnih stikov nima globljega pomena, da je zgolj
začasna ali preračunljiva.
V skupini se pogovorite, kako doživljate pojem prijateljstvo.

Mnogi mladi si ne priznajo osamljenosti, ker bi jim bilo nerodno. To bi pomenilo, da niso
sposobni navezovati stikov z vrstniki ali drugimi.
Osamljenost pomeni za mlade to, da ne prenašajo svoje osamljenosti, zato iščejo socialne
stike, izražajo močno željo po tem, da se družijo v velike skupine, da imajo raje gnečo in
hrupno okolje. Biti »sam s sabo« jim daje občutek tesnobe.
Med mladimi je precej pogosta tudi t. i. socialna osamljenost, ki se razlikuje od splošne
osamljenosti mladih v družbi, ki smo jo omenili prej.
Tukaj gre za socialno izločenost posameznika iz družbe ali nekih zanj pomembnih skupin.
Socialna osamljenost pa je za mladostnike zelo boleča, ker je oblikovanje njihove osebnosti
močno povezano prav s tem, kakšne izkušnje si pridobijo med vrstniki in prijatelji. Zato so
mladi, ki so dalj časa izolirani od vrstnikov, pogosto agresivni ali pa preveč zaprti vase,
depresivni.
4.3

DOLGOČASJE

Osamljenost je tesno povezana z dolgočasjem.
Posameznik, ki se trajno dolgočasi, se ne zmore ali se ne zna aktivno vključiti v neko okolje.
V naravi mladih je, da so aktivni, saj lahko le s konkretnimi izkušnjami preizkušajo in
razvijajo svoje socialne, duševne in fizične sposobnosti.
Če jih navdaja dolgočasje, pa zato toliko bolj trpijo in poskušajo storiti vse mogoče, da se mu
izognejo. To naredijo tudi tako, da se zaposlijo z navidezno nesmiselno dejavnostjo.
Preberite članek: Nevarno preganjanje dolgočasja mladih
(http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/4880, 24. 4. 2011).Opredelite se
do članka in razpravljajte o njem v skupini. Ali ste kdaj tudi sami doživeli to
izkušnjo dolgočasja? Kako ste se počutili takrat? Kaj vas je do nje pripeljalo
(vzroki)?
Pri dolgočasju gre predvsem za izkušnjo »praznega časa«. To pa ne pomeni, da se nič ne
zgodi, ampak tudi to, da kar se zgodi, nima pravega smisla, da je zapravljanje časa.
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Dolgočasje je stanje apatije, brezčutnost, nezaintresiranost za okolje ali lastno aktivnost.
Pri tem ne gre za to, da mladi ne bi imeli ničesar za početi, temveč za nezadovoljstvo med
možnimi dejavnostmi, ki so jim na voljo. Pomeni, da jim nobena dejavnost ni dovolj
zanimiva, jih ne privlači ali v njej ne vidijo pravega smisla. Pri prostočasnih dejavnostih gre
torej za splošno nezainteresiranost, ki jo povzroča prav kopica možnosti.
K splošnemu občutku dolgočasja vodi tudi pomanjkanje ustreznih socialnih odnosov.
Pri vsem tem pa naletimo na težavo, ker tega občutka pri mladih ne moremo odpraviti s
povečanjem stikov med njimi; kot smo videli, stike iščejo sami, težava je v globini odnosov.
Mlade bomo spodbudili v stikih in dejavnostih le tako, da bodo videli v tem kak globlji
smisel. To pa bomo dosegli tako, da jim bodo izkušnje, ki jih pridobijo, pomagale pri gradnji
njihovega občutka lastne zmožnosti in sposobnosti ter ne bodo zgolj trenuten dogodek.
Knjiga Ko nič več ni važno, priročnik za mladostnike z depresijo, vam bo
pomagala razumeti probleme mladih in spoznali boste različne preventivne
ukrepe, ki lajšajo in pomagajo pri simptomih depresije. Preberite jo!
4.4

ISKANJE SMISLA V NESMISLU

Podobno kot smo na začetku učbenika govorili o različnih kulturnih tipih, ki jih posamezniki
izbirajo v svojem življenju, lahko tukaj vidimo, da tudi mladi izbirajo določene oblike
vedenja, ki sovpadajo z njihovim čustvenim in socialnim položajem.

Slika 18: Odziv mladih na krizo
Vir: Lasten, prirejeno po Schuty (1995: 25–26, v Ule et al., 2000)
Zgornja shema (Slika 18) nam prikazuje, da se mladi na krizo odzivajo na različne načine. V
prvo skupino sodijo mladi, ki izražajo aktivno obliko odklonilnega vedenja. Za njih je
značilno, da probleme rešujejo najpogosteje na agresiven način. Pri tem so lahko problemi
resnični ali pa zgolj namišljeni in kot taki povod za agresiven odziv. Tako odzivanje na
problem je pogosto nezavedno pretirano agresivno.
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Nekateri mladi potrebujejo za občutek varnosti in pripadnosti močno povezanost v neki
skupini. Upoštevanje skupnih norm, življenjskih stilov in navad jim daje občutek varnosti v
skupini. Takšni mladi si svojo osebnost oblikujejo v skladu s skupinsko.
Tretja skupina mladostnikov se na probleme odzove tako, da otopi, postane apatična in
neodzivna. Kot taka pa je pogosto tarča zasmehovanja drugih, to pa dodatno podkrepi njihov
umik v pasivnost.
V zadnjo skupino sodijo mladi, ki jih je kriza najbolj prizadela, saj se odraža tudi na telesni
ravni v obliki različnih psihosomatskih motenj. Pri tej populaciji otrok je potrebna strokovna
obravnava.
Več o psihosomatskih motnjah si preberite na spodnji spletni povezavi:
(http://www.burnout.si/sl/psihopedija/o-psihicnih-motnjah/psihosomatskemotnje/69-psihosomatske-motnje.html, 22. 4. 2011).
4.5

MLADOSTNIK NA ROBU DRUŽBE

Sedaj si bomo pobliže pogledali kazalce tveganja, ki vplivajo na to, da mladi prestopijo mejo
nekega družbeno sprejemljivega vedenja in zaidejo na drugo pot.
Najstniški odvisnik
23. 11. 2009, 23:40
Lep pozdrav!
Star sem 18 let in sem hud odvisnik od nikotina. Začelo se je že pri 14,
takrat je še bilo občasno. Redno sem začel kaditi pri 15 letih. V tem obdobju sem imel veliko
težav z duševnim zdravjem (depresija, anksioznost, samopoškodovanje) in postal sem verižni
kadilec (vsaj 30 cigaret dnevno). Sedaj sem kajenje zmanjšal na 11–13 cigaret dnevno. Gre
mi kar dobro, a vem, da ko bom prišel pod 10 cigaret, bodo zadeve izjemno težke. Bojim se,
da bom pridobil na teži, saj sem tako ali tako že nagnjen k kompulzivnemu prenajedanju oz.
uravnavanju čustev s hrano. Sem ambiciozen gimnazijec in ne želim zboleti že pred 50. letom.
Problem je, da v kajenju neizmerno uživam. Rad razmišljam in ob tem mi je cigareta nekaj
najlepšega. Ali imam kot mladostnik, ki kadi samo 3 leta, večje možnosti za uspeh? Sem
motiviran in nameravam popolnoma opustiti kajenje februarja 2010, a bolj se bliža ta datum,
manj sem prepričan v to, da zmorem prenehati.
Kaj svetujete nekomu, ki namerava prenehati s kajenjem, razen športa in zdrave prehrane s
poudarkom na sadju in zelenjavi?
Za odgovor se vnaprej zahvaljujem (http://med.over.net/forum5/read.php?196,5853650, 26.
4. 2011).
Kako bi mladeniču odgovorili vi? O odgovorih razpravljajte v skupini. Dosezite
soglasje in načrtujte pomoč z vidika dela organizatorja socialne mreže.

Mlad človek mora izoblikovati v sebi toliko stvari, kolikor mu jih ni potrebno v nobenem
drugem starostnem obdobju. »Vzpostaviti mora nove, zrelejše odnose do starejše generacije
obeh spolov. V skupini odkriva sebe in sebi primerno vlogo, ki jo mora tudi znati sprejeti.
Doseči mora čustveno samostojnost in neodvisnost od staršev in drugih odraslih ter se tako
pripraviti za samostojno življenje. Razviti poklicno perspektivo in obvladati svojo moško ali
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žensko vlogo. Na področju spolnosti in erotike se mora pripraviti na pravilen odnos, ki mu bo
omogočal pravo partnerstvo. Dalje mora mlad človek razviti družbeno odgovorno zavest,
vrednotni red in etično zavest kot usmeritev lastnega življenja. Ravno tako pa mora mlad
človek v tem obdobju najti odgovore na temeljna vprašanja bivanja, kot so: od kod človek,
zakaj in kakšen je njegov poslednji cilj bivanja in s tem tudi delovanja« (Štuhec, 1995, 217).
Zaradi tako velikih nalog je nevarnost različnih oblik odvisnosti v tem življenjskem obdobju
toliko večja in razumljivejša. Predvsem takrat, kadar vseh teh velikih nalog ne zmore
prepoznati, ker v svojem najožjem krogu ne sreča osebe, vzornika, pri katerem bi odkril, da se
je s tako nalogo že uspešno soočal in jo ustrezno rešil.
Prav tako je nevarnost takrat, kadar v vprašanjih, ki ga zaposlujejo, ne najde nobenega smisla
in jih zato ne reši ali pa se je nanj zgrnilo naenkrat preveč stvari.
Prav tako je tveganost za odvisnost ali druga odklonilna vedenja toliko večja, če se mlad
človek v svojem zgodnjem otroštvu ni pripravil na sprejemanje svojih mej in porazov, ker so
to namesto njega počeli drugi.
4.6

ODKLONILNO VEDENJE

Temna plat mladostništva je mladostniški kriminal, zloraba drog in različne druge odvisnosti,
mladoletna nosečnost, samomori itd.

Slika 19: Vzroki odklonilnega vedenja
Vir: Lasten
4.6.1 Biološki dejavniki
Biološki dejavniki tveganja predpostavljajo, da nekatere notranje, biološke oziroma genske
zasnove posameznika vplivajo na razvoj bolezni ali odvisnosti. Vendar biološki dejavniki
vedno delujejo le tudi hkrati s psihološkimi in socialnimi.
Kot biološki dejavnik najprej omenimo impulzivnost. Tukaj gre za potrebo po takojšnjem
odzivanju posameznika ne da bi prej premislil, za nestrpnost, slabše obvladovanje čustev,
predvsem jeze.
Drugi dejavnik je zvišan prag vzburjenja, kjer posameznik potrebuje veliko več
vznemirjenja, ima izrazito potrebo po intenzivnem dogajanju. Če teh impulzov ne dobi dovolj,
se pojavi nemir, napetost in nestrpnost.
Naslednji biološki dejavnik je »usmerjenost navzven«. Mladi s to lastnostjo se težko lotijo
dejavnosti, ki temeljijo na nekem notranjem, osebnem poglabljanju. Raje imajo akcijo in
zunanja dogajanja, čim bolj razgibana opravila.
Na splošno velja, da so mladoletni prestopniki dobro energetsko opremljeni in precej vitalni.
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Biološki vzroki za neustrezno vedenje pa so lahko tudi različne duševne motnje, kot so
organske cerebralne motnje, ki lahko nastanejo pred porodom, ob porodu ali kasnejše
poškodbe glave, različna vnetja, prebolela v času razvoja itd. Sem prištevamo tudi nižje
intelektualne sposobnosti, saj ti mladi težje razumejo pomen omejitev, pravil in prepovedi ter
težje predvidijo posledice svojega ravnanja.
4.6.2 Psihološki dejavniki
Nizka samopodoba in nizka raven samospoštovanja sta poglavitna psihološka dejavnika
odklonilnega vedenja. Posameznik z nizko samopodobo ima občutek, da ni dovolj vreden in
sposoben. To ga dela nemočnega, kar pa je neprijetno in boleče. Z drugačnim vedenjem, ki
mu daje občutek moči in obvladovanja, želi ta občutek bolečine in nemoči preseči.
Velika potreba po sprejetosti v skupini vrstnikov je naslednji psihološki dejavnik, kjer gre
predvsem za sprejetje vrstnikov, ki imajo podobno mišljenje in podobne vedenjske vzorce.
Slabša socialna zrelost je prav tako psihološka lastnost osebnosti, ki se razvije takrat, kadar
niso bile meje dovolj jasno postavljene in predvidljive ali pa je bila sama vzgoja preveč
stroga.
Druga psihološka lastnost je tudi nesposobnost prevzemanja odgovornosti za svoje
vedenje. Ti mladi za vsa svoja dejanja krivijo druge.
Naslednji dejavnik so čustva. Čustva dajejo človeku kakovost bivanja, vplivajo na naše
vrednote in sodbe, stališča in hotenja. Negativna čustvena stanja, kot so strah, depresivnost,
žalost, lahko povzročajo pri posamezniku različne težave in odvisnosti.
4.6.3 Neustrezni odnosi v družini
Naloga družine je, da skrbi za ustrezne medosebne odnose: razvija občutek lastne vrednosti,
razvija odnos do avtoritete, uči, kako se spopasti s stresom in socialnimi odnosi, ter skrbi za
oblikovanje ustreznih vrednot.
V današnji družbi je to težko. Na eni strani imamo družine z visokim dohodkom, vendar s tem
niso zadovoljne in so se zaradi vse večje potrošniške usmerjenosti družbe »prisiljene«
dokazovati sebi in drugim preko materialnih dobrin in ekonomskega položaja. Starši v takšnih
družinah za družino in svoje otroke nimajo veliko časa, saj ga večino preživijo v službah.
Otroci in mladi so tako prepuščeni samim sebi ali različnim varuškam, starši pa se jim potem
odkupijo s kupovanjem različnih daril, počitnicami ali drugim.
Na drugi strani pa so družine, ki imajo nizke dohodke, komaj za osnovne življenjske potrebe.
Če je ekonomska prikrajšanost, neprestana odrekanja, brezposelnost dolgotrajna, ima vse to
tudi psihološke posledice, kar pa vpliva na medosebne odnose. V družini se zaradi
nezadovoljstva pojavlja več sporov in prepirov, pri čemer pa se največje posledice izražajo
prav pri otrocih in mladih (Bučar, 2004).
ODKLOP
»Zelo dolgo me je skrbelo za moje starše in brata Nejca ter Simona. Vendar
sem končno spoznala, da moram misliti tudi nase. Sicer bom končala podobno
kot moja mama, depresivna, s steklenico na mizi in tabletami v rokah, pozabila
bom na svoje otroke.
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Spoznala sem, da moram živeti dalje. Včlanila sem se v dramski krožek, v zimskem času pa
nameravam začeti igrati košarko. Doma ni s tem nič rešenega, vendar mi vse to pomaga, da
malo pozabim na kaos v domačem okolju. Odločila sem se tudi, da ne bom zgubljala časa in
se spraševala, ali bo mama prišla pogledat moj nastop ali ne. Saj ne da igram glavno vlogo.
OK, priznam, da bi bila vesela, če bi prišla. In da ne bi dremala v času nastopa. Ne vem, kako
bi to razložila prijateljem, veliko lažje je reči, da je tisti večer odpotovala iz mesta.
Vem, da to ni lepo, vendar pa menim globoko v sebi, da sem se prav odločila. Zadnjo pomlad
sem veliko časa skrbela za hišo in ostale stvari. Ko sem začela obiskovati psihologinjo, sem
naredila nekaj sprememb. Zdaj vem, kaj sem pogrešala, nisem več tako nesrečna, kot sem bila
včasih. Vem, da zvenim kot nekakšen otrok, ampak je res.« Mateja
(http://www.mislizglavo.si/index.php/mode=MoreContent/menuid=41, 26. 3. 2011).
V tej zgodbi poiščite, kateri so dejavniki, ki bi lahko dekletu škodovali in jo
pripeljali v odklonilno vedenje. Dejavnosti, ki jih je dekle izbrala, da bi
premagala stisko v družini, so preventivne. Ocenite njihovo vrednost in navedite,
zakaj so te dejavnosti dobre, na kakšen način preprečujejo odklonilno vedenje.
Razpravljajte v skupini. Če imate sami morda podobno izkušnjo ali poznate
koga, ki je preživljal podobno izkušnjo, navedite, kako se je pri tem odzivala okolica. Je
prikrivanje dejanskega stanja dobra rešitev? Tudi o tem se pogovorite v skupini.
Kadar družina v svoji funkciji odpove, se lahko pojavi odklonsko vedenje.
Na razvoj zdravega spoštovanja vplivajo medosebni odnosi, kadar pa je v družini veliko
prepirov, pogostih sporov, očitkov, neustreznih kazni, žalitev, poniževanja, razvrednotenja,
zavrnitve in brezbrižnosti do otroka, lahko pride pri mladih za težave v razvoju njihove zdrave
samopodobe. Če je posameznik pogosto podvržen različnim oblikam psihološkega ali
fizičnega nasilja, se ne počuti varnega, kar se izraža tudi takrat, ko vstopa v okolje, se druži z
vrstniki itd. Pri tem pogosto izbira vedenje, ki ga postavlja v vlogo »močnega«, tistega, ki
ponižuje ali kako drugače ustrahuje druge, šibkejše od sebe.
Družinske odnose urejata pozitivna in negativna povratna informacija, ki omogočata čustveno
ravnotežje v družini. Pri ohranjanju problematičnega vedenja v družinskem sistemu igrajo
osnovno vlogo prav ti pozitivni in negativni odzivi.
Če imajo mladi ljudje pogosto stik z odraslimi, ki pogosto kaznujejo, dajejo številne
prepovedi in omejitve, se pri njih lahko razvije občutek osebne ogroženosti in prikrajšanosti.
Ta občutek pa pogosto skušajo nadomestiti z občutkom moči, ki jo izražajo nad drugimi.
Kar vodi v različna odklonilna vedenja, je tudi nezmožnost obvladovanja stresnih situacij, ki
se pojavi takrat, kadar otrok v času razvoja ni imel dovolj izkušenj pri tem, kako se soočati in
spopasti z različnimi obremenitvami, ki jih prinaša življenje. Še zlasti je to značilno pri
mladih, ki imajo negativen vzor odraslih oseb, kadar se tudi ti zatekajo v različne oblike bega
pred realnostjo, npr. v bolezni, alkoholizem in druge odvisnosti.
petek, 12. december 2008
Moje značajske hibe
Ker sem odraščal v alkoholičnem okolju, se nisem zavedal, kako nejasno vidim
svet okoli sebe. Delal sem tisto, kar so delali moji starši in pred tem že njihovi
starši. Zdelo se je, kakor da ni nobenega drugega pogleda na življenje in čisto
iskreno zanj nisem videl potrebe. Nič ni bilo narobe. Bil sem"dobro".
Avtor je anonimen
(http://alanon-ooa.blogspot.com/2008/12/moje-znaajske-hibe.html, 26. 3. 2011).
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Razmislite, zakaj oseba že prej ni prepoznala svojih navad in lastnosti kot
neustreznih. Kako vpliva razmerje starši – otrok na to, kakšno vedenje bo izbiral
otrok?Zakaj menite, da je ta oseba sedaj prepoznala svoje pomanjkljivosti? Kaj
menite, da je pripomoglo k temu, da sedaj bolje vidi sebe in drugače vidi
okolico?
Tudi revščina družine je lahko dejavnik tveganja, kadar se zaradi nje pojavijo nakopičeni
stresi, nezadovoljene osnovne potrebe, nezmožnost aktivnega sodelovanja v neki socialni
sredini.
Revščina pomeni tudi izključenost iz načina življenja družbe in izključenost mladih iz
socialnega okolja, ki mu pripadajo. Revščina pomeni pomanjkanje sredstev za preživetje:
količine hrane, oblačil, »strehe nad glavo«, možnosti za izobraževanje, varnost, prosti čas in
rekreacijo, časopis, knjige, radio, počitnice in darila.
Revščina pomeni tudi nezmožnost za udeležbo v uveljavljenih družbenih aktivnostih, ki
veljajo za normalne, kot so: npr. obiskovanje prijateljev, kina, organiziranje rojstnodnevnih
zabav in odhod na počitnice. Revne družine si vsega tega ne morejo privoščiti, mladostnik pa
se težko primerja z vrstniki, ki ne živijo v pomanjkanju. Revni mladostnik lahko ima tako
občutek, nemoči, odvisnosti in manjvrednosti. Usmerjen je v sedanjost z razmeroma malo
sposobnosti za odlaganje ugodja, spremlja ga občutek vdanosti v usodo.
Revščina v Sloveniji je v večji meri nastala šele v 90-ih letih (Mladi, ulica, prihodnost, 1999).
Stopnja revščine in socialne izključenosti otrok in mladine je v veliki meri tudi pri nas
odvisna od stopnje revščine ali socialne izključenosti njihovih staršev. Dejavniki izključenosti
so: družinska struktura (enostarševske družine), izobrazba staršev in kakšno izobrazbo si
mladi uspejo pridobiti.
Primerjajte kazalnike dohodka in revščine
(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3670, 15. 3. 2011).
Različna kazniva in nasilna dejanja lahko povežemo z revščino in socialno izključenostjo. O
teh dejanjih imamo na voljo statistične podatke s policije, s tožilstev in iz sodnega sistema.
Kako bi prišel do teh statističnih podatkov?
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Težave pri sprejemanju ustreznih vzorcev vedenja pa se pojavljajo tudi takrat, kadar so liki
staršev neustrezni.

Slika 20: Neustrezni liki staršev
Vir: Lasten
Vstopite v spodnjo spletno stran in si pridobite informacije o uživanju alkohola.
Preberite si zgodbe mladostnikov, ki so živeli v družinah, kjer je bil prisoten
alkohol. O zgodbah se pogovorite v skupini (http://www.mislizglavo.si/, 24. 4.
2011).
Izpišite si vse preventivne dejavnosti, ki so navedene, in nasvete, ki jih mladim
predlagajo pri soočanju z alkoholizmom. Razmislite, zakaj te aktivnosti
pomagajo. Ali menite, da bi lahko oseba iz prejšnjega primera, ki se je soočala z
učinki alkoholizma v družini šele v zrelejših letih, bolje preživela težave?Zakaj?
Mladostništvo je težko tudi za starše, saj od njih zahteva soočanje s seboj, z otrokom in z
družbo, ki zanje izgleda neobvladljiva, polna nevarnosti in prežeta s tistimi čustvi, ki bi jih
starša ob tem pri sebi raje zanikala. Prav tista čustva, ki so bila v družini zamolčana, ali na
kakršenkoli način zamaskirana, bodo čustva, ki bodo naredila otrokovo mladostništvo
problematično, saj ga bodo ta čustva ohranila nerazsodnega, neosveščenega, ker ne bo imel
svoje intime, ne bo poznal niti sebe niti drugih. S tem pa bodo odpirala prostor za
neodgovoren odnos do sebe in do drugih, da izziva grozo, strah, nevarnost in tveganje
(Gostečnik, 1998).
4.6.4 Šola kot vzrok krize mladih
»Izobrazba je zelo pomembna za socialno uvršanje in kakovost življenja otrok in
mladostnikov, zato je izpad iz izobraževalnega sistema nekaj najbolj dramatičnega in
problematičnega, kar se lahko zgodi mlademu človeku, primerljiv kvečjemu z nezmožnostjo
vstopa v delo oziroma nezaposlenostjo« (Ule, 2008, 220).
Z zgodnjo izključitvijo iz šolskega sistema mladi postanejo zelo ranljivi, saj lahko postanejo
izključeni iz družbenega sistema zaradi pomanjkanja osnovne izobrazbe, manjše funkcionalne
pismenosti, manjše zaposlitvene in ekonomske možnosti, imajo več frustracij in večji občutek
odtujenosti. Na ta način težje najdejo zaposlitev, ki bi bila ekonomsko dovolj varna,
zaposlujejo se na nizko kvalificiranih in malo plačanih delovnih mestih.
Statistični podatki kažejo, da prav mladi iz revnejših družbenih okolij in manjšinskih
družbenih skupin pogosteje odpovedujejo v šolah. Vzrok za to, kot kažejo različne študije,
niso manjše sposobnosti ali znižana inteligentnost otrok iz revnejših družin. Pri revnejših gre
predvsem za to, da so njihove možnosti za vključevanje v različne prostočasne dejavnosti
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zaradi pomanjkanje sredstev znižane, pri starših imajo premalo vzpodbude, saj so le-ti bodisi
prezaposleni ali pa jim izobrazba ni visoko postavljena vrednota.
Dejavnikov, ki prispevajo k izpadu iz šolskega sistema, je več. Po navadi gre za preplet
osebnih težav in pogojev, ki so povezani z družino in socialnim okoljem učenca in s šolskimi
procesi in odzivi. Šele končni razlog je slab učni uspeh, ki ne izpolnjuje pogojev za
napredovanje.
Šolska neuspešnost postane torej eden izmed vzrokov, ki lahko vplivajo na odklonilno
vedenje mladih. Šola zahteva zmožnost odpovedovanja trenutnim drugačnim željam,
sposobnost socialnega prilagajanja, pripravljenost za sodelovanje, pomembno pa je tudi
prepričanje, da je šola nekaj dobrega.
Če posameznik vsega tega, kar potrebuje za uspeh v šoli, nima, bo težko vztrajal pri učenju, si
prizadeval za pridobitev določenega znanja. Tako bo slej ko prej iz sistema šolanja izstopil in
si bo poiskal uteho pri tistih vrstnikih, ki so tako kot on postavljeni ob rob.
Šolski osip pomeni, da posameznik ne zaključi letnika študija, kamor je v nekem letu
vključen, ne zaključi šole, v katero se je vpisal ali ne zaključi sploh nobene šole oz. ne doseže
nobene ravni izobrazbe. Vse to pa močno vpliva na mladostnikove nadaljnje življenjske
možnosti, socialno vključenost in osebni razvoj.
Raziskava je pokazala, da so 15-letniki, ki ne končajo šol, v primerjavi z vrstniki bolj
podvrženi uporabi ilegalnih drog in so bolj ogroženi (Dekleva, 1998).
Spoznajte se s projektnim učenjem za mlajše odrasle na spodnji povezavi:
http://www.acs.si/pum, 22. 4. 2011. To je področje, kamor se boste lahko
vključevali morda tudi sami. Razmislite, na kakšen način in na katerih
področjih. Razpravljajte v skupini in primerjajte svoje odgovore med seboj.
Poiščite podoben projekt v svoji lokalni skupnosti in se povežite z njim.
Povzetek poglavja – ključ do znanja
Večina mladih se uspe bolj ali manj uspešno soočati s sodobnimi izzivi, nekateri
mladi pa lahko zaidejo na stransko pot. K temu jih lahko pripelje pomanjkanje
volje, dolgočasje, osamljenost, kar privede do tega, da iščejo rešitve tam, kjer za njihov
razvoj niso vzpodbudne. Iščejo smisel v nesmislu, razvijejo odklonilno vedenje.
Odklonilno vedenje ima svoj izvor v bioloških in psiholoških dejavnikih, neurejenih družinskih
razmerah ali je posledica neuspeha v procesu izobraževanja.
Organizator socialne mreže je postavljen v različne izzive, kako pomagati mladostniku v
stiski, ko se sooča z osamljenostjo, brezvoljnostjo in drugimi težavami. Njegovo poznavanje
ustreznih strokovnjakov in institucij, ki jih lahko vključi, lahko premaga marsikatero oviro pri
osebnih stiskah ali stiskah glede izobraževanja.
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Preveri svoje znanje
1. Na kakšen način se lahko mladi odzovejo na družbo tveganj?
2. Primerjaj med seboj posamezne odzive mladih na družbo tveganj in
predvidevaj njihove posledice na razvoj mladih.
3. Naštej in opredeli posamezne vzroke odklonilnega vedenja.
4. Kaj vpliva na razvoj zdravega samospoštovanja, sestavi seznam posameznih
vplivov in jih ovrednoti.
5. Kaj je PUM, projektno učenje za mlajše odrasle? Utemelji njegov pomen za
mlade.
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5

ODVISNOST, NASILJE IN SAMOPOMOČ

Cilji v poglavju:
Seznaniti se z vzroki odvisnosti in vrsto odvisnosti.
Spoznati tveganja in odvisnosti v svojem lokalnem okolju.
Prepoznati varovalne dejavnike in znati načrtovati preventivne dejavnosti.
Poznati vlogo terapevtskih skupnosti in terapevtskih skupin.
Spoznati vlogo organizatorja socialne mreže pri soočanju z odvisnostjo, nasiljem in mladimi, ki
vstopajo v kriminalna dejanja.
Spoznati oblike in funkcije skupin samopomoči in svojo vlogo pri vključevanju vanje.

5.1

ODVISNOST KOT REGRESIVNI RAZVOJ MLADOSTNIKA

«Zakaj naj bi vlagal v tolikšen napor, zakaj naj bi se toliko odpovedoval zabavi, užitkom,
zakaj si ga ne bi v največji možni meri privoščil že sedaj, če pa je to edina stvar, za katero se
splača živeti.« (Mladi, ulica, prihodnost, 1999, 99) Vzporedni pojavi te drže so lahko
odklonski pojavi, kot so nasilnost, samomorilnost, uživanje drog.
Pri mladih je trenutna zadovoljitev (nagrada) bistveno bolj pomembna kot zadovoljitev v
določenem daljšem časovnem obdobju. Potrebo po takojšni zadovoljitvi lahko povežemo tudi
s potrošništvom, kjer so kupci pripravljeni sprejeti manjšo trenutno zadovoljitev v zameno za
večjo dolgoročno potrošnjo (Sande, 2004).
Posameznik se mora v življenju spoprijeti z različnimi izzivi, kako se bo z njimi spoprijel, pa
je odvisno od tega, kako je zanje opremljen.
Heroinu sem ubežal sam pred seboj
(http://narocanje.dnevnik.si/tiskane_izdaje/nika/244061, 22. 3. 2011).
Kaj menite, kako lahko s heroinom posameznik »beži pred seboj«, kot se je izrazil
intervjuvanec v članku. Sam je omenil nekaj razlogov, vi pa dodajte še druge.
Zapišite jih in jih primerjajte z drugimi.
Spomnite se, ali ste imeli tudi sami kdaj pomisleke, da bi »bežali na kakšen način
pred seboj«, ker ste se srečali z določenim življenjskim izzivom. Kaj ste takrat
naredili in kako ste težavo rešili? Ali vam je kdo pri tem pomagal? Kako?
Kam gre vse to? Zakaj sem prišel sem? Kako je sploh vse to možno? Dve leti in
pol že bluzim po svetu. Res je že vse težko. Ne vem, kako naj neham. Sem
odvisen. Odvisen od droge … Če vsak dan ne pokadim vsaj dva jointa, že ne
morem prav spati, tresejo se mi roke, sem živčen in totalno depresiven. Mislim,
da je to že močna psihična odvisnost. Telesno na srečo nisem. V glavnem ne
vem, kako naj neham. Že tisočkrat sem rekel, da je zdaj dovolj, a nikdar nisem zdržal … Če pa
malo bolj pomislim, vidim, da sem se jaz tako močno odtujil od vseh »normalnih«, da sploh
več nimam pravega stika z njimi oziroma v resnici sploh več ne vem, kakšno je normalno
življenje … Kje so tisti časi, ko sem se še lahko do ušes zaljubil, se smejal povsem normalen
do solz, znal izkazovati čustva malo drugače. Zdaj, ko to pišem, sem šele spoznal, kakšen
bednik sem postal v tem času. Včasih sem lahko bil z ljudmi po tri, štiri ure in se pogovarjal o
vsem mogočem. Kaj sedaj? Samo, ko smo zadeti, smo skupaj, drugače pa itak ali iščemo
drogo ali pa vsak sam doma leži v depresiji in komaj čaka, da dan mine in bo spet kakšen
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party na obzorju (http://www2.arnes.si/~mvrabe2/stran/droge/izpoved.odvisnika.htm, 27. 4.
2011).
Seznanite se z odvisnostjo od nakupovanja, interneta, hrane in o drugih vrstah
odvisnosti z brskanjem po spletu. Naredite seznam čim več odvisnosti in opišite
glavne značilnosti le-teh. O odvisnosti od interneta lahko prebereta tudi na
spodnji spletni povezavi:
http://dececco.blog.siol.net/2007/04/04/odvisena-sem-od-racunalnikainternetaker/, 23. 4. 2011.
Primerjajte odvisnosti med seboj in ugotovite, v čem je njihova podobnost in v
čem se razlikujejo? Ocenite stopnjo tveganosti posameznih dejavnostih in svoje
ocene primerjajte v skupini.

5.1.1 Vzroki odvisnosti
Odvisnost je stanje odvisnosti od snovi ali izdelkov, kot so zdravila, alkohol, mamila, tobak,
hrana, računalniške igre, igre na srečo, odnosi, po katerih občuti posameznik nepotešljivo
potrebo, prikrajšanje zanjo pa mu lahko povzroči psihofizične motnje (Bajzek, 2008).
Odgovore o tem, kaj je zasvojenost, poiščite na spodnji povezavi in sami
napravite definicijo.
(http://www.zd-go.si/index.php?option=com_content&task=view&id=84, 23. 4.
2011).
Vzroki odvisnosti so različni: krhkost osebnosti, pomanjkanje vzgoje in posebni socialni
položaji, ki mladim onemogočajo, da bi se vključili v delovni proces.
Mamila so simptom bolezni življenja, iskanje užitka, ki ga ni mogoče najti v normalnem
družinskem ali družbenem življenju. Gre za pomanjkanje jasnih in prepričljivih vzrokov za
življenje, mladi so prepričani, da je vse brez smisla in brez zveze, da se ne izplača živeti, kar
jih potisne v beg in omamo. Vzrok pa je tudi občutek osamljenosti in slaba komunikacija v
odtujeni družbi.
Droga je sredstvo, ki povzroča ugodje in lajša bolečino.
težki odnosi med starši in otroki v družini
druženje s prijatelji, ki uživajo mamila
razbitost družine
radovednost

pripadnost mladinskim druščinam
življenjska stiska
pomanjkanje dela in redne zaposlitve
osamljenost
prestrogi in prezahtevni starši

pomanjkanje poguma, da bi se spoprijeli z življenjskimi težavami
neizkušenost, naivnost
pomanjkanje zanimanja in življenjskih projektov
ponudba mamil na terenu
težave pri vključevanju v družbo
čutiti se nepotreben za svoje bližnje.
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Slika 21: Kaj spodbuja mlade k jemanju mamil?
Vir: Prirejeno po Bajzek, 2008, 332
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Iz tabele (Slika 21) razberite, kaj najpogosteje vzpodbudi mlade k jemanju drog.
Neka druga raziskava o dejavnikih tveganja med slovenskimi srednješolci nam
kaže tudi dejavnike tveganja, kot so: samouničevalno vedenje, »negativne
dejavnosti v prostem času, vsakodnevno obiskovanje diskotek, potepanje,
»divjanje« ob glasbi in igranje na igralne avtomate za denar, depresivnost, veliko število
problemov, težav, kot je npr. pitje alkohola, kajenje cigaret, uživanje marihuane idr.
Ovrednotite vsakega izmed slednjih dejavnikov in si ustvarite mnenje o tem, kako posamezna
aktivnost vpliva na to, da posameznika vzpodbudi k jemanju drog.
Ste morda prišli do sklepa, da vedno hkrati deluje več dejavnikov skupaj oziroma so prisotni
morda tudi drugi psihološki ali socialni dejavniki? Potem se strinjate s spodnjo izjavo:
»En sam dejavnik tveganja verjetno ne bo ogrozil mladostnika. Kombinacija dveh ali več
dejavnikov na posameznih področjih pa že lahko povzroči problematično vedenje.
»Izpostavljenost dvema dejavnikoma tveganja lahko stopnjuje možnost za problematično
vedenje za štirikrat, štirje dejavniki tveganja pa povečajo možnost za dvajsetkrat« (Ruter,
1979, v: Sande, 2004, 71).
Ko se različni dejavniki med seboj dopolnjujejo, pride torej do odvisnosti.
Vsak mladostnik je izpostavljen varovalnim ali tveganim dejavnikom. Tisto, kar poveča
možnost, da mladi zaidejo v negativno, tvegano vedenje, imenujemo dejavnik tveganja, in
obratno – kar zmanjša verjetnost, imenujemo varovalni dejavniki.
Vsi dejavniki, varovalni oziroma tvegani, so najpogosteje prisotni na individualnem,
družinskem in šolskem oziroma skupnostnem področju.
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Slika 22: Tvegani dejavniki odvisnosti
Viri: Lasten
Ob vsakem dejavniku tveganja zapišite še nekaj primerov, kako se pri
posamezniku izražajo.

5.1.2 Stopnja tveganja in odvisnosti v lokalni skupnosti
Izdelajte raziskavo, kjer boste ugotovil, kakšni in kateri so dejavniki tveganja v
vašem okolju med mladimi.
Izdelajte anketo, kjer boste vključili vse dejavnike tveganja in ugotavljajte, kakšni
so le-ti pri mladostnikih in mlajših odraslih v vašem lokalnem okolju. Pomagajte
si s spodnjo tabelo in na podlagi tabele sestavite anketni vprašalnik. Anketo izvedite med
dijaki, študenti in mlajšimi odraslimi, ki so zaposleni ali ne.
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Tabela 2: Področja dejavnikov tveganja
SKUPNOSTNO
PODROČJE

ŠOLSKO
PODROČJE

DRUŽINSKO
PODROČJE

VRSTNIŠKO IN
INDIVIDUALNO
PODROČJE

Povezanost s sosesko: do kakšne mere se čuti posameznik povezan s sosesko.
Dezorganizacija skupnosti: koliko lahko posamezniki sodelujejo pri odločitvah in v
procesih, ki vplivajo na njihovo življenje v skupnosti.
Individualna mobilnost: koliko so posamezniki menjavali bivališča in šole.
Mobilnost v skupnosti: koliko se posameznikom zdi, da se ljudje pogosto selijo v njihovo
okolje in iz njega.
Norme, ki so naklonjene uporabi drog: kako posameznik dojema norme, ki so v
skupnosti glede uporabe drog.
Zakoni, ki so naklonjeni uporabi drog: kako se dojemajo pravila, ki se nanašajo na
uporabo drog in drugo problematično vedenje.
Ocena dostopnosti do drog: posameznik oceni, kako dostopni so alkohol in droge.
Možnost za vključevanje v skupnost: koliko možnosti ima posameznik, da se vključi v
skupnost.
Nagrade za sodelovanje v skupnosti: koliko so posamezniki za svojo pozitivno delovanje
v skupnosti nagrajeni.
Šolska neuspešnost: primerjava šolskih ocen posameznikov z vrstniki.
Pomembnost šole: koliko je šola pomembna za posameznike in kakšen vpliv ima na njih.
Odsotnost od pouka: koliko so posamezniki odsotni od pouka.
Možnosti za vključevanje v šolske aktivnosti: koliko ima posameznik možnost, da se
vključi v posamezne šolske aktivnosti.
Nagrade za sodelovanje v šolskih aktivnostih: koliko je posameznik za svoje pozitivno
sodelovanje nagrajen.
Nadzor v družini: kako močen je nadzor in pravila v družini.
Skromna disciplina: ali bi starši opazili neprimerno vedenje pri posamezniku.
Konflikti: ali so v družini prisotni konflikti.
Predzgodovina antisocialnega vedenja: ali je v družini pri posamezniku prisotna uporaba
drog ali antisocialno vedenje.
Naklonjenost staršev do uporabe drog: do kakšne mere starši odobravajo uporabo drog.
Naklonjenost staršev do antisocialnega vedenja: do kakšne mere starši odobravajo
antisocialno vedenje.
Možnost za vključevanje v družinske aktivnosti: koliko možnosti ima posameznik, da se
vključuje v družinske aktivnosti.
Nagrade za sodelovanje v družinskih aktivnostih: koliko je posameznik za svoje
pozitivno sodelovanje v družinskih aktivnostih nagrajen.
Uporništvo: kakšna je stopnja uporništva pri mladem človeku.
Zgodnji začetek uporabe drog: do kakšne mere je posameznik začel z zgodnjo uporabo
drog.
Zgodnji začetek antisocialnega vedenja: do kakšne mere je posameznik začel s
problematičnim vedenjem.
Impulzivnost: kakšna je stopnja impulzivnosti pri posamezniku (premislek pred
ukrepanjem, pogosto menjavanje aktivnosti itd.).
Antisocialno vedenje: v kakšni meri je že bil posameznik vpleten v problematično
vedenje (npr. v krajo, pretepe, izključitve iz šole …).
Naklonjenost do antisocialnega vedenja: do kakšne mere ocenjuje posameznik
antisocialno vedenje za sprejemljivo.
Naklonjenost do uporabe drog: do kakšne mere ocenjuje posameznik uporabo drog za
sprejemljivo.
Ocene škodljivih posledic drog: kakšno je mnenje posameznika o tveganjih, ki so
povezana z uporabo drog.
Druženje z antisocialnimi vrstniki: koliko prijatelji posameznika sodelujejo v
antisocialnih aktivnostih.
Uporaba drog pri prijateljih: v kakšni meri prijatelji uporabljajo droge.
Iskanje stimulacije: kakšno tvegano, razburljivo vedenje bi si posameznik upal narediti in
kakšno je že naredil.
Nagrade za sodelovanje v antisocialnih aktivnostih: koliko je bil posameznik za
sodelovanje v antisocialnem vedenju nagrajen s strani vrstnikov.
Socialne veščine: do kakšne mere posameznik izraža svoje socialne veščine, npr.
sposobnost, da reče »ne« vrstnikom ali da posluša starše.
Zaupanje (verjetje) v moralne vrednote: do kakšne mere posameznik verjame v moralne
norme, npr. da pove po pravici, čeprav ga to spravi v težave.

Vir: Lasten, prirejeno po Sande, 2004, 64
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5.2

VAROVALNI DEJAVNIKI PRI ODVISNOSTI

»Nikoli ne zdravi stroka, pa naj gre za medicino, psihoterapijo ali socialno delo (...). Vedno
zdravi le – odnos. Se pravi zavzeta, kakovostna medosebna komunikacija oziroma njeni
udeleženci/izvajalci.« (Mladi, ulica, prihodnost, 1999, 124)
V probleme vodi pomanjkanje pristnih medčloveških odnosov in iskrena komunikacija.
Primarnega pomena je ta manko in ne razpad klasične družine. »Družina je dom samo takrat
in le takrat, ko so njeni člani sprejeti.« (Mladi, ulica, prihodnost, 1999, 124)

Slika 23: Varovalni dejavniki med slovenskimi srednješolci
Vir: Lasten, prirejeno po Sande, 2004
5.2.1 Načrtovanje preventivnih dejavnosti
Za načrtovanje preventivnih intervencij je pomembno, da vemo, katere dejavnike lahko
»spreminjamo« in na katere lahko vplivamo le posredno.
Razmislite, kateri dejavniki so spremenljivi in kateri ne: npr. genetska zasnova,
temperament, travmatične izkušnje iz otroštva, življenjski slog, komunikacija,
medosebni odnosi.
Dopolnite spodnjo tabelo (Tabela 3) z različnimi preventivnimi dejavnostmi in
različnimi pristopi, ki bi jih lahko izvedli sami v vlogi organizatorja socialne
mreže in kaj bi lahko izvajale določene institucije, kot so zdravstvo, šolstvo,
centri za socialno delo, mladinske organizacije, različna društva, neprofitne
organizacije itd.
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Tabela 3: Načrtovanje preventivnih dejavnosti
PROGRAMI POMOČI IN
PODPORE, KI SO
USMERJENI V
ZGODNJE OTROŠTVO
IN DRUŽINO

PROGRAMI ZA
STARŠE OTROK IN
MLADOSTNIKOV
PROGRAMI
TRENINGOV
SOCIALNIH VEŠČIN
SPODBUJANJE UČNE
USPEŠNOSTI
ORGANIZACIJSKE
SPREMEMBE NA
ŠOLAH
VKLJUČEVANJE
OTROK IN
MLADOSTNIKOV V
ALTERNATIVNE
AKTIVNOSTI
SPLOŠNI
PROGRAMI, KI SO
USMERJENI V
DEJAVNIKE
TVEGANJA

Vir: Lasten
Organiziraj učno pomoč in svetovanje otrokom in mladostnikom po vzgledu
prostovoljcev (http://dkps.rkc.si/?id=97&mod=1,15. 4. 2011) in s pomočjo
spletne strani (http://bravo-mi.net/e-gradiva/Predlog%20za%20e-gradiva.doc,
15.4.2011).
Izvedite delavnico treninga socialnih veščin po naslednjem modelu:
Naslov delavnice: Zaupam, ker se zanesem.
Cilji delavnice: Znati razložiti bistvene lastnosti, potrebne za zaupanje.
Pri nalogi gre za izmenjavanje misli z drugimi o zaupanju. Zaupanje je občutek,
da se lahko zaneseš na drugega človeka.
Aktivnost: Vsak član zapiše pet lastnosti zaupanja vredne osebe, npr. občutljivost, skrbnost,
poštenost, vdanost.
Razdelite se v manjše skupine po 4 do 6 članov. V skupini se pogovorite o zapisanih
lastnostih, vsaka skupina izbere dve najpomembnejši lastnosti za to, da nekomu lahko
zaupamo. Vsaka skupina nato poroča o svojem izboru.
Nato vsak član izpolni delovni list Zaupam, ker se zanesem:

Slika 24: Zaupam, ker se zanesem
Vir: Lasten
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Svoje odgovore si predstavite najprej v paru, nato v prejšnjih, manjših skupinah. Na koncu
izmenjajte občutke o nalogi.
5.2.2 Terapevtske skupnosti za odvisnike
Terapevtske skupnosti so najbolj pogosti pristopi k odvisnosti. Od odvisnika se pred
vključitvijo zahteva, da ni pod vplivom kemičnih ali drugih substanc. Glavni terapevtski
načeli sta največkrat samopomoč in skupinska dinamika.
Namenjene so za ljudi s psihosocialnimi primanjkljaji in nesocialnimi vedenjskimi vzorci.

Slika 25: Skupine uživalcev drog
Vir: Lasten, prirejeno po Rosenthal, 1992, v: Berčič, 2003, 154
Terapevtske skupnosti se med seboj razlikujejo glede na dolžino programa.

Slika 26: Pravila in izhodišča terapevtskih skupnosti za odvisnike
Vir: Lasten
Vzroki za sprejem v center so kraja, neprilagajanje šolskemu sistemu,
pomanjkanje čustev in vzgoje v družini, pobegi od doma, potepanje in slaba
družba, zgodnje izkušnje z lahkimi in trdimi drogami, vandalizem in nasilna
dejanja.
Vse sprejete mladostnike vodi skupna lastnost: nezmožnost njihovih staršev, da
bi jih pravilno usmerjali na poti odraščanja. Na psihološki ravni pa gre za mladostnike, ki so
v življenju izkusili strah: od ljudi pričakujejo ustrahovanje, sami pa ustrahujejo druge: bojijo
se, da bi ponovno postali žrtev manipulacije, pri sebi pa ne opazijo, koliko in kdaj
manipulirajo z drugimi. Ker je bilo prizadeto njihovo samospoštovanje, pričakujejo, da se bo
z njimi ravnalo kot v rokavicah, medtem pa ponižujejo druge, da bi se počutili močnejše.
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V tej skupnosti je prevzela odgovornost za upravljanje skupnosti družina, s tem pa se Center
razlikuje od stila vzgoje in življenja, ki obstaja v prevzgojnih zavodih. Njihov slog je stil
skupnosti – družine.
Več pozornosti je namenjene prostemu času, ki predstavlja bistveni del življenja v skupnosti in
družini in ga je potrebno skupno načrtovati.
Center predstavlja mladostnikom varnost, je znak časovne in čustvene kontinuitete, ki je zanje
zelo pomembna.
V Villette družinski kontekst omogoča tesnejše medsebojne odnose, večjo zbližanost in
neposrednost, kjer motivacija ne prihaja od zunaj, ampak se mora roditi v notranjosti
vsakega posameznika, ki se prepusti takšni domačnosti v odnosih. Gre za vključevanje, ki je
zelo intenzivno na čustveni ravni. V okviru takega življenjskega stila je vpet v prostor po
službi oziroma šoli: to je prostor za odnose v družini, v katerem morajo najti mesto pozornost
do bližnjega, spoštovanje mlajših in pomoč pri hišnih opravilih – in za preživljanje prostega
časa.
Prebrali ste značilnosti Salezijanskega centra Svetega Domenica, ki se nahaja v
Areseju, mestu blizu Milana in Villete.
Poiščite na spletu, v literaturi, različnih brošurah pri posameznih institucijah
različne še druge ponudbe terapevtskih skupin za odvisnike od drog. Izdelajte
seznam posameznih terapevtskih skupin iz Slovenije in iz tujine. Ob vsaki skupini
zapišite, kakšna je ciljna populacija, kakšne so metode dela, kakšna so osnovna pravila v
skupnosti. Med seboj jih primerjajte, označite prednosti posamezne skupine. Izdelajte brošure
ponudb, morda jo boste lahko uporabili pri delu z odvisniki.
5.2.3 Terapevtske skupine
Različne terapevtske skupine so namenjene osebam, ki imajo podobne težave. V njih si člani
skupine medsebojno pomagajo, delijo svoje osebne izkušnje z drugimi člani.
Terapevtsko skupino vodi in usmerja strokovnjak z določenega področja. Velikost skupine je
številčno omejena do 10, včasih 15 članov.
Pomembna v terapevtski skupini je psihološka varnost in zaupanje do terapevta in tudi do
drugih članov. Šele takšen občutek omogoča odkrito in poglobljeno razpravo o vprašanjih, ki
se dotikajo osebnosti posameznika.
Terapije so namenjene posameznikom, ki so se znašli v čustveni stiski, so izpostavljeni
različnim oblikam nasilja v družini, med vrstniki ali drugje v okolju, imajo težave z različnimi
oblikami odvisnosti (kajenje, računalniška zasvojenost, odnosi, alkohol, nakupovanje, motnje
hranjenja itd.). Lahko so odvisni sami ali imajo nekoga od bližnjih, ki je odvisen.
Terapija jim omogoča razumevanje travmatičnih dogodkov, kako ti vplivajo na njihovo
življenje, razumevanje sebe in ljudi okrog sebe. Z njo lahko izboljšajo svojo samopodobo in
medosebne odnose.
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Poglejte si primer oglasa:

Slika 27: Spletni oglas terapevtske skupine
Vir: http://www.druzinsko-svetovanje.si/arhiv/terapevtske-skupine/, 24. 3. 2011
Poiščite na spletu, v literaturi, različnih brošurah v posameznih institucijah
različne ponudbe terapevtskih skupin za mlade. Izdelajte seznam posameznih
terapevtskih skupin v vaši bližnji okolici. Ob vsaki skupini zapišite, kakšna je
ciljna populacija, kakšne so metode dela, kakšne morebitne preventivne
dejavnosti skupina še izvaja. Med seboj jih primerjajte, označite prednosti posamezne
skupine. Izdelajte brošuro ponudb, ki jo boste kot organizatorji socialne mreže lahko
uporabili pri delu z mladimi.
Razmislite, s katerimi strokovnimi institucijami bi sodelovali pri preventivnih
dejavnostih različnih odvisnosti.

Oblikujte seznam vseh strokovnih institucij, ki se ukvarjajo z mladostniki na
področju preventivnih in terapevtskih dejavnosti.
Zapišite vse poklicne profile, ki lahko opravljajo različna terapevtska dela in ki
sodelujejo tudi v preventivnih dejavnostih. S pomočjo spleta, informacij, ki si jih
pridobite v posameznih institucijah, povprašajte, katera področja dela z mladimi najpogosteje
pokrivajo posamezni poklicni profili.
5.3

NASILJE

Nasilje je dejanje agresije in zlorabe, ki povzroči ali namerava osramotiti ali ponižati žrtev.
Je kaznivo dejanje, je zloraba moči. Na prizadetih osebah lahko pusti nepopravljive posledice.
Na Zavodu EMMA smo se zaradi vse večjega števila klicev na naš krizni
telefon za žrtve nasilja s strani otrok, mladostnikov/ic, strokovnih delavk/cev
šol in tudi zaradi klicev staršev, ki pri svojih odraščajočih otrocih opažajo
raznovrstne težave (povezane z nasiljem v šoli in tudi z »neprimerno« vzgojo),
odločili, da pričnemo z izvajanjem projekta »Stop nasilju – povej naprej«
(Mladi in nasilje v šoli, 2006, 8).
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V svoji lokalni skupnosti poiščite društva, organizacije, spletne strani, ki se
ukvarjajo s problemom nasilja.
Preglejte njihove programe in ugotovite, s katero populacijo se ukvarjajo:
nasilje med mladimi, odraslimi, družinsko nasilje, mobing na delovnem mestu
itd.
Na spletu poiščite širše akcije o nasilju v naši družbi, kot je npr. Kaj ti je
deklica?
Nasilje se dogaja med vrstniki, prijatelji, v šolah, družini – povsod. Pogosto poteka v zasebnih
prostorih in prikrito očem javnosti, včasih tudi javno. Je namerna uporaba fizične moči ali sile
v obliki grožnje ali dejanskega nasilja, ki povzroči poškodbo, smrt, psihično škodo, motnje v
razvoju ali prikrajšanosti (Bučar, 2004).
Pod nasilje spadajo: diskriminacija, zmerjanje, posmehovanje, ustrahovanje, pretepanje,
ignoriranje, spolno nasilje.
Vzrok nasilja je najpogosteje ta, da je bila oseba prizadeta v preteklosti in da ji ni bilo
dovoljeno, da izrazi čustva, ki so nastala kot posledica prizadetosti. Vzroki za pojav nasilnega
vedenja pa so tudi razmere v družini, mediji, osebni problemi (brezposelnost, izločitev iz
družbe, psihične težave, nerazvite ustrezne socialne veščine, nizki prag tolerance in drugi).
Nasilnost tudi težko pripišemo genetskim dejavnikom, malo je verjetno, da bi bil vzrok npr.
povečan možganski pritisk ali napaka v kromosomih. Lahko pa je posledica povečanega
stresa, gibalna živahnost, vzkipljiv temperament in hiperkinetični sindrom. Vendar se v vseh
primerih pokaže, da so okolje in socialni vplivi tisto, ki je odločilno pri izbiri nasilnega
vedenja (Ščuka, 2007).
Nasilneži imajo pogosto potrebo po pozornosti, spoštovanju, so nesamozavestni, želijo z
žrtvijo manipulirati, jo kontrolirati ali od nje nekaj dobiti.
5.3.1 Vrste nasilja

Iz spodnjih tabel (Tabela 4, 5, 6 in 7) razberite, katere oblike nasilja poznamo in
jih prepišite iz nje.
Tabela 4: Fizično nasilje
Vrsta nasilja

Kaj spada v to vrsto nasilja?

FIZIČNO NASILJE
Usmerjeno je na človekovo telo
ali njegovo življenje,
pušča vidne posledice na žrtvi,
se lahko stopnjuje, nikoli se ne
konča samo od sebe.
Pogosto je povezano s
psihičnim, spolnim in
ekonomskim nasiljem.

pretepanje,
lasanje,
davljenje,
praskanje,
zaklepanje v prostor …

Posledice nasilja:
izguba samospoštovanja,
strah, jok,
izguba avtonomije,
izolacija,
pomanjkanje energije,
depresivnost …
Grožnja, ki je podkrepljena z
dvignjeno roko, ni samo
psihično, pač pa tudi fizično
nasilje, ker se tega bojimo in
tudi upravičeno pričakujemo.

Vir: Lasten, prirejeno po Veselič in Plaz, 2002
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Dopolnite tabelo(Tabela 4): zapišite, kaj vse še spada k fizičnemu nasilju in
navedite še nekaj posledic. Odgovore dopolnite v skupini.
V zakonodaji o nasilju (poglejte tudi novejši Zakon o preprečevanju nasilja v
družini, http://www.uradni-list.si/1/content?id=84974, 22.4.2011) preglejte
kakšen je postopek obravnave pri odkrivanju nasilja v družini, kako moramo ravnati in na
koga se naj obrnemo. Spoznanja izpišite in oblikujte pravila ravnanja. Ugotovite katere
strokovnjake je potrebno vključiti in opredelite vlogo organizatorja socialne mreže.
Posvetujte se v skupini.
Tabela 5: Psihično nasilje
Vrsta nasilja

Kaj spada po to vrsto nasilja?

Posledice nasilja

PSIHIČNO/DUŠEVNO
NASILJE
so dejanja, ki potekajo na
verbalni (besedni) ravni
besede, ki jih žrtve opisujejo kot
boleče
je najbolj razširjena oblika
nasilja
težje ga je prepoznati

uporaba grobih besed,
vpitje, poniževanje,
zmerjanje, grožnje,
ustvarjanje slabih in
neprimernih mnenj o človeku na
podlagi stereotipov,
nesoglasja,
izsiljevanje, grožnje,
ljubosumje …

čustvena nestabilnost,
izguba samozavesti,
samospoštovanja,
samozaupanja,
izolacija,
pomanjkanje motivacije,
energije,
depresija,
poskusi / misli samomora …

Vir: Lasten, prirejeno po Veselič in Plaz, 2002
Dopolnite tabelo (Tabela 5): zapišite kaj vse še spada k psihičnem nasilju in
navedite še nekaj posledic. Odgovore dopolnite v skupini.
Psihično nasilje je takrat, ko ena izmed strani hoče nekaj doseči/nadzorovati
drugo stran na račun njenih pravic, prepričanj in želja. Žrtve, ki so izpostavljene
takemu nasilju, so pogosto nesamozavestne in negotove v sebi, se umikajo pred družbo, se
počutijo ponižano, manjvredno. Otroci, ki so pod vplivom psihičnega nasilja, pa so lahko tudi
sami zelo nasilni do vrstnikov in drugih.
Na podlagi zgornjih trditev izvedite delavnico razvijanja pozitivne samopodobe, ki jo lahko
uporabite tudi v različnih skupinah samopomoči.
Preberite zgodbo o kuharju:
Neki kuhar je izvrstno kuhal in njegov lokal je imel vedno več gostov. Toda imel
je izredno strogega očeta, ki ga je vedno grajal in skoraj nikoli pohvalil.
Očetovo kritiziranje je načelo sinov občutek lastne vrednosti, zato je pri sebi
opažal vsako najmanjšo napako. Nikoli pa ni videl pri sebi svojih dobrih, nadpovprečnih
dosežkov.
Žena ga je prosila, da se obrne po pomoč k strokovnjaku. Ta mu je pokazal in razložil
naslednjo skico:
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Slika 28: Prepričanje je odvisno od našega pogleda na stvar
Vir: Lasten, prirejeno po Birkenbihl, 1992
Kuhar je spoznal, da zaznavanje realnosti šele pomaga, da ugotovimo, kaj je resnično. Ko na
stvar pogledamo bolj realno, vidimo, da stvari niso tako črne, kot jih vidimo sami. Ali se
strinjate s tem tudi vi? Pogovorite se v skupini. Navedite še nekaj primerov.
Tabela 6: Spolno nasilje
Vrsta nasilja
SPOLNO NASILJE
Spolno nasilje je specifična oblika
fizičnega nasilja, kjer se žrtev ne
strinja s spolnim dejanjem.
Posega v človekovo integriteto.
Žrtve so ponavadi pripadniki
šibkejših skupin prebivalstva:
ženske, otroci, fizično in telesno
prizadeti. Povzročitelji so
večinoma moški.

Kaj spada v to vrsto nasilja?
posilstvo,
spolna zloraba otrok,
spolno nadlegovanje,
prisiljen spolni odnos,
prisiljeno slačenje,
poljubljanje,
otipavanje,
fotografiranje,
siljenje h gledanje pornografskih
revij, filmov …

Posledice nasilja

Vir: Lasten, prirejeno po Veselič in Plaz, 2002
Dopolnite tabelo (Tabela 6) s posledicami spolnega nasilja. Svoje rezultate
primerjajte z drugimi študenti.
Največ spolnega nasilja se zgodi med ljudmi, ki se med sabo poznajo. Utemeljite
to trditev.
Izvedite delavnico Mojca praznuje rojstni dan.
Preberite zgodbo: Mojca praznuje rojstni dan. Mama je povabila sorodnike. Ker
se je Mojci zdelo praznovanje nekoliko dolgočasno, se je pridružila očetovemu
prijatelju Mihi, ki je gledal televizijo. Sedla je poleg njega na kavč. »Tako dolgo te nisem
videl, le pridi k meni v naročje,« ji je prigovarjal. Mojca si tega ni želela, saj ji ni všeč, kako
jo Miha vedno, ko sedi pri njem v naročju, boža po nogah. Na prigovarjanje mame mu je
sedla v naročje, čeprav ji je bilo zelo neprijetno.
Ko je mami povedala kasneje, zakaj pri njem ne želi sedeti, ji mama ni verjela in je rekla, da
si vse skupaj izmišljuje.
V skupini se pogovorite o reakcijah vseh vključenih in ocenite ter ovrednotite njihova vedenja.
Iz odgovorov zapišite nekaj pravil, ki bi se jih morali držati, zapišite, kako bi Mojca lahko še
drugače ukrepala, kam bi se lahko obrnila po pomoč. Zapišite, kakšna je vloga organizatorja
socialne mreže in kako bi reagirali sami, če bi se deklica obrnila na vas.
Delavnico lahko izvedete kot prostovoljec ali organizator v skupinah za samopomoč.
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Tabela 7: Ekonomsko nasilje
Vrsta nasilja

Kaj spada po to vrsto nasilja?

EKONOMSKO NASILJE

kraja žrtvinega denarja in lastnine,
preprečevanje žrtvi, da razpolaga s
svojim ali skupnim denarjem,
preverjanje vseh računov,
zadrževanje žrtvine bančne kartice,
neplačevanje denarne podpore za otroke

Ekonomsko nasilje se lahko
pojavlja v družini, nad
partnerjem,
nad otroki ali drugimi ljudmi.

Posledice nasilja
življenje v revščini, brez
osnovnih dobrin,
imeti dolgove, nezmožnost
najema stanovanja, kredita,
odhod iz takega nasilnega
odnosa je skoraj nemogoč, saj
žrtev nima denarja.

Vir: Lasten, prirejeno po Veselič in Plaz, 2002

V skupini razpravljajte o vrstah in posledicah ekonomskega nasilja in kako bi
ukrepali, če bi se z njo soočili. Izdelajte seznam institucij, na katere bi se obrnili.
5.3.2 Nasilje v družini
V družini so pomembni čustveni odnosi med staršem in otroki, odnosi med staršema,
doslednost pri vzgoji, nadzor otrokovega vedenja, vzgojne metode. Nasilen odrasli fizično ali
psihično obračunava z otroki, kar se pri otrocih vidi v njihovem čustvovanju, razdražljivosti,
težavah s koncentracijo, nezadovoljstvu z življenjem, poskusih samomora, uničeni
samopodobi ipd.
Raziskava agresivnih in neagresivnih mladih je pokazala, da so pri agresivnih dečkih starši
otroka odklanjali, ga pogosto kaznovali, niso imeli nadzora nad njegovim vedenjem in imeli
so mnogo medsebojnih konfliktov. Pri neagresivnih dečkih pa so bili starši otroku naklonjeni,
so ga le redko kaznovali, otroka so vodili z ustrezno vzgojo in nadzorom, bili so tudi socialno
prilagojeni, čustveno topli in zadovoljni.
»Otroci, ki jih starši pretepajo, dvomijo v njihovo ljubezen, se jih bojijo in to se povezuje s
prestopništvom« (Bučar, 2004, 145).
Če so starši prestrogi, preveč kontrolirajo in omejujejo svojega otroka, otroci postanejo
negotovi, podredljivi in nesposobni za sodelovanje ali pa agresivni, nasilni, ljubosumni ipd.
Pojav nasilja in prestopništva pa ni odvisen le od oblike družine, kot nekateri avtorji trdijo, da
so npr. enostarševske družine manj varovalne od družine z obema staršema. Kot navaja
Ručman (2004, 146): »Menim, da je za vzgojo otroka dovolj že eden od staršev, ki pri otroku
preko pravilne vzgoje vzpostavi čut za obnašanje v skladu s splošnimi družbenimi normami in
pravili. Enostarševska družina je lahko še bolj učinkovita kot npr. družina, v kateri sta
prisotna oba starša, od katerih je eden alkoholik, ki pretepa druge člane družine ali pa izziva
stalne prepire.«
Poleg mladih, ki izhajajo iz problematičnih družin, pa so med nasilneži tudi takšni, ki izhajajo
iz urejene družine, kjer starši niso ločeni in niso nasilni ter je družina v dobrem ali zelo
dobrem socialnem položaju. V takih primerih pa se ugotavlja, da so starši otroka preveč
razvajali in mu niso dali jasnih mej o tem, kaj je v družbi sprejemljivo in kaj nesprejemljivo
vedenje.
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Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko oblikujemo tri skupine staršev nasilnih otrok:

Slika 29: Tri skupine staršev nasilnih otrok
Vir: Lasten, prirejeno po Bučar, 2004
5.3.3 Nasilje v šoli, medvrstniško nasilje
Povedali smo že, da je pripadnost vrstnikom v obdobju odraščanja odločilen dejavnik
odraščanja. Zato je mladostnik pripravljen storiti marsikaj, da bi bil med vrstniki sprejet.
Nesprejetost in nepriljubljenost posameznika lahko pomeni osamitev in izolacijo.
Tako se mlad človek začne družiti s tistimi vrstniki, ki že imajo nek sloves ali ugled, pa četudi
negativen. Na ta način so sposobni narediti nekaj, česar so jih v družini ali drugje že naučili,
da velja za neprimerno vedenje, a se na to ne ozirajo. V ospredju je želja po razburljivih
doživetjih, želja po preizkušanju moči, potrjevanju in pridobitvi ustreznega položaja v
skupini. Vse to lahko vodi tudi do različnih najprej manjših, nato večjih kriminalnih dejanj
(pretepi, kraje, ropi, izsiljevanja, vlomi, preprodaja drog ipd.).
»Šola kot institucija z izrazito storilno naravnanostjo povzroča tekmovalnost in tako ustvarja
možnosti za agresivno vedenje učencev« Bitenc (v: Bučar, 2004, 148).
Poslušajte o nasilju nad učitelji in na podlagi razprave strokovnjakov oblikujte
miselni vzorec o ključnih pojmih
(http://tvslo.si/predvajaj/nasilje-nad-ucitelji/ava2.73164233/, 22. 4. 2011).
Tudi šola lahko na nasilno vedenje otroka vpliva z različnimi dejavniki, kot je npr. slaba
šolska klima, učiteljeva osebnost (strog, popustljiv, nedosleden, nerazumevajoč, nepravičen);
prevelika storilnostna naravnanost šole (spodbujanje tekmovalnosti, mnogi učenci niso kos
svojim zahtevam šole. Zaradi neuspeha izgubljajo voljo do učenja in prizadevanja v šoli, vse
to pa vzpodbuja razne odpore in nasilna vedenja); neugodni odnosi med otroki (posmeh,
preganjanje, trpinčenje, ustrahovanje, izsiljevanje); nezmožnost gibanja in drugačnega
telesnega sproščanja (otroci, ki morajo veliko časa preživeti v istem prostoru, v isti skupini,
ne sproščajo svojih napetosti s športom itd.).
S primeri nasilja med vrstniki se srečuje tudi policija, ko vsako leto obravnava številna
kazniva ravnanja, katerih žrtve so otroci in mladostniki.
Poiščite nekaj primerov obravnave na spletu in se o njih pogovorite v skupini.
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5.3.4 Nasilje in mediji
Danes v informacijski tehnologiji mladi preživljajo veliko časa ob računalnikih, televiziji, več
so v kinu itd., pri čemer pa so tudi več izpostavljeni prikazovanju nasilja.
Agresivno, odklonilno, nasilno vedenje v filmih in drugih medijih vpliva na vedenje mladih.
Z gledanjem nasilja se otrok nauči novih oblik agresivnega vedenja in zmanjšajo se tudi
zavore glede tega, kaj je sprejemljivo.

Slika 30: Izpostavljenost otrok nasilju
Vir: Lasten, prirejeno po Kristančič, 2002, 21
Vendar pa tega ne smemo posploševati, številni ljudje gledajo nasilje na televiziji, a zaradi
tega niso nasilni. Nekateri posamezniki znajo razmejiti resničnost od fantazije in nasilja ne
bodo prenašali v resnični svet, drugi, ki imajo šibko osebnostno strukturo in slabo obvladujejo
svoje impulze, kar se lahko dogaja tudi pod močnim vplivom nasilnih podob, ki jih prenašajo
mediji.
Sedaj že vemo, da za določenim nasiljem ponavadi stoji več dejavnikov hkrati. Ker imajo
otroci še manj razvito osebnost, ne bi smeli biti preveč izpostavljeni različnim stimulacijam
nasilja in sovraštva ne le na televizijskih zaslonih, filmih, ampak tudi v različnih zgodbah, ki
jih posredujejo odrasli.
Razmislite, kakšen je vpliv interneta na nasilje in katere vrste nasilja se lahko
širijo preko interneta.
Preberite članke: Najstniško nasilje se je preselilo na internet
(http://www.dnevnik.si/novice/znanost/283529, 3. 4. 2011) in
Spletno nadlegovanje ni zabavno. Ustavimo ga!
(http://www.youtube.com/watch?v=n0z1pDABpy4, 3. 4. 2011)
in varni internet (http://www.varniinternet.si/, 3. 4. 2011).
O vsebini člankov izdelajte ključne pojme v obliki miselnega vzorca in se o tem pogovorite v
skupini. Razpravljajte o tem, kako vam to znanje pripomore h kompetencam dela
organizatorja socialne mreže.
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5.3.5 Nasilje nad sabo
Nekateri ljudje, ki imajo problem izražati svoja čustva, ne odreagirajo tako, da se znesejo nad
drugimi, temveč usmerijo to nasilje nad sabo. Najbolj uničujoče dejanje tega nasilja je
samomor. Stiska človeka, ki se realizira v obliki samomorilnih misli ali samomora lahko
doleti vsakega človeka.
Preberite spodnje obvestilo na spletu:http://www.rtvslo.si/crna-kronika/idejaza-samomor-prek-spleta/29627, 2. 5. 2011. Povežite spoznanja z informacijami
o nevarnosti interneta. Ali menite, da bi do tega pri najstniku ne prišlo, če ne bi
bilo interneta? Razpravljajte v paru ali skupini.
Za samomor se pogosteje odločajo ljudje, ki so impulzivni, izražajo svoje probleme z
agresivnim vedenjem, ki imajo zelo veliko energije, a je ne uporabijo za konstruktivne cilje,
ljudje, ki imajo duševne težave, telesne bolezni ali so odvisniki.
Med mladimi pa so vzroki za samomor velika impulzivnost zaradi iskanja identitete,
hormonskega neravnotežja, slabe samopodobe, družinskih problemov (Bučar, 2004).
Opozorilni znaki takšnega nasilja so: večkratni poskusi samomora, nenehna uporaba
alkohola/drog, grožnje ali govor o samomoru, smrti, izolacija, umik, velike spremembe v
spanju in hranjenju, občutki brezupa, nezmožnost kontroliranja obnašanja, agresivno
obnašanje, izguba interesa v vsakodnevnih opravilih, problemi z zakonom, avtoriteto,
perfekcionizem, oddaja pomembne lastnine, namigovanja, da ga ne bo več v bližnji
prihodnosti itd.
Ti znaki so še zlasti pomembni skupaj z nedavno smrtjo ali samomorom prijatelja ali
družinskega člana ter prenehanjem partnerskega razmerja ali ob prepiru s starši.
Na tej povezavi lahko najdete informacije o nasilju. Gre za društvo Ars Vitae –
Društvo za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog
(http://arsvitae.si/sl/page/view/Nasilje, 3. 4. 2011).
5.3.6 Kdo so žrtve in kdo nasilneži?
Ob nasilnežu se pojavi tudi žrtev. Žrtev je največkrat prepoznana po prestrašenem vedenju. »S
svojimi stališči in vedenjem signalizira drugim, da je negotov in ničvreden posameznik, ki se
ne bo branil v primeru napada ali žalitve« Pušnik (v: Bučar, 2004, 110).
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Tipi žrtev in tipi nasilnežev so prikazani s pomočjo spodnje tabele (Tabela 8):
Tabela 8: Tipi žrtev

PASIVNE,
PODREDLJIVE
ŽRTVE

PROVOKATIVNE,
IZZIVALNE ŽRTVE

DRUGE
KATEGORIJE
ŽRTEV

Po telesni zgradbi so šibkejši od svojih vrstnikov, kar velja predvsem za dečke.
Zunanji izgled pogosto pripomore k temu, da jih nasilneži izberejo (telesna teža,
velikost, drugačna barva las ali kože, nošenje očal, štrleča ušesa, neravni zobje,
pripadajo drugi narodnosti ali so tujci, od večine drugačen stil oblačenja).
Telesna tesnobnost; če se bojijo poškodb, so neuspešni pri športu. So previdni,
občutljivi, mirni, zadržani, pasivni, podredljivi in sramežljivi, hitro začnejo jokati.
Imajo slabo samopodobo, se počutijo neprivlačne, nezaželene, nesposobne, pogosto
so v zadregi in jih je sram. Imajo odklonilno stališče do nasilja. Počutijo se
osamljene, nimajo dobrega prijatelja, pogosteje se bolje razumejo z odraslimi kot z
vrstniki.
So prav tako telesno šibkejše od svojih sovrstnikov. So nesrečni, tesnobni, žalostni,
imajo slabo samopodobo. Pogosto so te žrtve dečki. So vročekrvni in kadar so
napadeni, se skušajo braniti, a so največkrat neuspešni. So hiperaktivni, nemirni,
imajo težave pri koncentraciji, ustvarjajo napetost pri ljudeh v okolju, so nerodni,
nezreli, njihove navade pa vznemirjajo druge in jih motijo. Odrasli jih odklanjajo
(tudi učitelji). Poskušajo tudi trpinčiti druge, šibkejše. Pogosto sami izzivajo, da bi
bili trpinčeni.
Odvisne žrtve: ponavadi igrajo razrednega klovna in se obnašajo moteče z namenom,
da bi se vključili v skupino. Na ta način skušajo prikriti svoje sposobnosti (znanje), da
bi se izognili izključitvi iz prej omenjene skupine. Lažne žrtve: so žrtve, ki se
nenehno in po nepotrebnem pritožujejo nad drugimi v skupini, ponavadi zaradi
iskanja pozornosti. Gre za nekakšen klic na pomoč.

Vir: Lasten, prirejeno po Bučar, 2004
Tipi nasilnežev:
Tabela 9: Tipi nasilnežev

DOMINANTNI
NASILNEŽI

DRUGE
KATEGORIJE
NASILNEŽEV

Lahko so telesno močnejši od sovrstnikov, so uspešni pri telesni vzgoji, športu ali
pretepih.
Imajo izrazite potrebe po nadvladovanju in podrejanju drugih, zelo radi se
uveljavljajo z močjo in grožnjami ter delajo po svoji presoji; pred drugimi se lahko
hvalijo s svojo dejansko ali namišljeno ničvrednostjo.
So vročekrvni, impulzivni, se hitro razjezijo, so netolerantni, s težavo se podrejajo
pravilom, težko jim je prenašati zamude in neprijetnosti.
So nasprotovalni, kljubovalni in agresivni so odraslih, lahko se jih odrasli tudi bojijo;
dobro se znajdejo, kadar se morajo spraviti iz težkih situacij.
Imajo dokaj pozitivno podobo o sebi.
Že dokaj zgodaj začnejo z antisocialnim vedenjem in imajo slabo družbo.
Preganjalci večinoma niso nepriljubljeni, včasih so celo zaželeni v družbi vrstnikov, v
višjih razredih sicer priljubljenost upada, a nikoli ne dosežejo tako nizke stopnje
priljubljenosti, kot jo imajo žrtve.
Njihovi šolski dosežki so lahko povprečni, nadpovprečni ali podpovprečni.
Imajo pozitivna stališča do agresivnega vedenja in ne občutijo nobene krivde pri
svojem vedenju.
Anksiozni nasilneži so manj samozavestni in manj popularni kot drugi nasilneži.
Pasivni udeleženci nasilja so običajno osebe z več tesnobe in strahu. Večinoma so
nepriljubljeni, včasih pa zelo zaželeni. Imenujemo jih tudi spremljevalci preganjalcev.

Vir: Lasten, prirejeno po Bučar, 2004
5.3.7 Preprečevanje nasilja, pomoč in svetovanje
Poglej spodnji diagram (Slika 31), ki kaže, katera pomoč je pri preprečevanju
jemanja mamil in preprečevanju nasilja najbolj učinkovita.
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Slika 31: Katera pomoč je pri preprečevanju nasilja najbolj učinkovita?
Vir: Lasten, prirejeno po Bajzek, 2008, 355
Iz podatkov razberite, v katere vrste oziroma čigavo vrsto pomoči mladi najbolj
verjamejo? Kaj menite, kaj lahko naredijo mladi, katerih starši si zakrivajo oči
pred realnostjo?
Katerim strokovnjakom mladi še zaupajo? Kako je s strokovnimi službami?
Ocenite vlogo zdravstvenih delavcev, psihologov, svetovalnih delavcev itd. Kaj menite, kako
bi izboljšali zaupanje v to, da različne socialne veščine pripomorejo k zniževanju poseganja
po drogah?
Razmisli in si pri tem pomagaj z informacijami iz učbenika, kateri so varovalni
dejavniki pred odvisnostjo in nasiljem v družini.
Pri soočanju z nasiljem je pomembno, da ne vrednotimo nasilja tako, da ga glede
na lasten občutek razvrščamo na bolj ali manj hudo. Občutek ogroženosti posameznika je
odvisen od tega, kako posameznik doživlja nasilja in ne to, katera vrsta nasilja se je zgodila.
Pomembno je, da ima posameznik možnost, da se z nekom, ki mu zaupa, o tem pogovori.
Srednješolska Polona ima že nekaj mesecev težave z učnim uspehom.
Razredničarka, s katero se Polona sicer dobro razume, ji predlaga, naj gre na
pogovor k šolski svetovalni delavki. Kljub začetnemu nelagodju s svetovalno
delavko po nekaj srečanjih vzpostavita zaupen odnos. Na enem izmed pogovorov
ji Polona pove, da se boji za svojo mlajšo sestro. Sumi, da jo oče spolno zlorablja.
Do pred kratkim je spolno zlorabljal Polono, sedaj pa opaža, da je nežnejši in pozornejši do
sestre, zato se boji zanjo. Počuti se krivo, ker ne ve, kako jo zaščititi (…)(Ančić,
2002, 142).
Kaj meniš, kdo lahko deklici pomaga? Ali je dovolj, da se deklica pogovori s
svetovalno delavko in tako izrazi svojo zaskrbljenost? Zapiši, katere institucije so
pristojne za obravnavo spolnega nasilja.

68

Družba tveganja

Pri soočanju z nasiljem je pomembno, da vzpostavimo z vsemi udeleženci ustrezen odnos
oziroma zaupno komunikacijo.
Poznamo več načinov sporazumevanja in komunikacije, med njimi so ponižni, gospodovalni
in t. i. asertivni načini.
Lahko rečemo, da pri nasilju žrtev izbira ponižni način komunikacije, nasilnež pa
gospodovalni. Po našem mnenju je najprimernejša komunikacija asertivna komunikacija.
»Asertivni smo, kadar si upamo biti to, kar smo, se osvobodimo kompleksov, zavor,
»notranjih ograd«. Asertivni smo, kadar si upamo prositi, vzeti, govoriti, narediti, zavrniti,
sprejeti, biti inovativni, ostati, oditi, počivati, delati, molčati, oceniti, nepristransko presoditi,
jasno izbrati, ne da bi bili pri tem preveč odvisni od mnenja drugih. Asertivnost nam omogoča
osebno rast in samopotrditev« (Chalvin, 2004, 8).
V skupini ali posamezno odgovorite na naslednja vprašanja. Kateri odgovori se
vam v spodnjem primeru zdijo najprimernejši? Argumentirajte vaše odgovore in
jih utrdite s pomočjo spoznanj iz učbenika.
Primer 1:
Pogovarjaš se s prijateljem o problemih, ki jih ima z dekletom. Nenadoma ugotoviš, da moraš
na trening, ki je zate zelo pomemben, saj se pripravljaš na državno tekmo. Prijatelju poveš,
vendar on hoče na vsak način nadaljevati pogovor. Možni odgovori so:
Ti si sploh ne želiš pogovora. Ljubosumen si na moje športne uspehe in želiš, da zamudim.
Oprosti, prosim, res moram oditi!
Razumem te, da si še želiš pogovora o tem. Lahko nadaljujeva, ko se vrnem iz treninga. Lepo
se imej!
Primer 2:
Želiš se vpisati na tečaj solo petja. Znanci se ti posmehujejo in se norčujejo iz tebe.
Možni odgovori so:
To si že dolgo želim in bom poskusila. Če mi ne bo všeč, se še vedno lahko izpišem.
Izginite. Vi nimate pojma! Odrasla sem in lahko počnem, kar hočem!
Ne vpišeš se v tečaj. Upoštevaš mnenje znancev.
Primer 3:
Tvoja prijateljica grdo govori in opravlja tvojo drugo prijateljico. To ti ni všeč.
Možni odgovori so:
Kakšna si! Ti samo opravljaš, pusti jo na miru. Kaj to tebe briga!
Ne želim se pogovarjati o njej na takšen način in to v njeni odsotnosti!
Ja, mh, ja … No, ja …
Kateri odgovori se vam pri danih primerih zdijo, da so najbolj primerni za ohranjanje dobrih
odnosov? Kateri odgovor izraža pasivnega, kateri agresivnega in kateri asertivnega
posameznika?
»Asertivnost ni ne ponižnost, ne nasilnost, ampak srednja pot med obema. Je sposobnost znati
postaviti se zase, zagovarjati lastno mnenje, zavzemati se za nekaj, potegovati se za lastne
pravice, vendar brez nasilja, s spoštljivim odnosom do drugače mislečih in njihove svobode.
Namenjena je varovanju sebe, lastnih vrednot, osebnosti in dostojanstva,« pravi V. Ščuka
(2007, 202). V spodnji tabeli (Tabela 10) so prikazani načini sporazumevanja.
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Tabela 10: Načini sporazumevanja.
PONIŽNI
NAČIN SPORAZUMEVANJA

ASERTIVNI
NAČIN SPORAZUMEVANJA

drugi

jaz
jaz

GOSPODOVALNI
NAČIN
SPORAZUMEVANJA

drugi

jaz

=

drugi

Pusti, da drugi posegajo v Počuti se enakovredno drugim.
Je sposobna kompromisa in
njegov prostor
Posega v prostor druge osebe
pogajanj.
Govor je tih in plašen.
Izražanje je nejasno.
Pogled je uprt v tla.
Geste so skromne.
Živčnost in nemir.
Zavrtost in zardevanje.
Zadrega pri nasmeških.
Pretirana skromnost.
Previdna razdalja.
Izmikanje dotiku.

Glasen in miren govor.
Jasno in razumljivo izražanje.
Pogled je uprt v oči.
Geste so sproščene.
Umirjenost.
Čustvena odprtost.
Sproščen nasmeh.
Primerna samozavest.
Ustrezna bližina.
Čvrsto rokovanje.

Govor je kričav, hiter.
Zahteve z žuganjem.
Predrzen pogled zviška.
Geste so sunkovite, izzivalne.
Razburjenost in ihtavost.
Trda in toga čustva.
Neizprosna zadrtost.
Nastopaštvo.
Predrzna vsiljivost.
Pokroviteljsko trepljanje.

Vir: Lasten, prirejeno po Ščuka, 2007
V spodnji tabeli (Tabela 11) so prikazana temeljna načela ustreznega reševanja konfliktov.
Poglejmo si jo.
Tabela 11: Načela ustreznega reševanja konfliktov

POSLUŠAJ, POSLUŠAJ,
POSLUŠAJ!

DOSTOJANSTVO IN
SPOŠTOVANJE
DOGOVOR IN
DOVOLJENJE
DRUGIH NE SODIMO

ODZIV DA,
REAKCIJA NE

Ločiti moramo med poslušati nekoga ali slišati nekoga. Če želimo
nekoga res slišati, je prav, da ločimo med vsaj dvema načinoma
poslušanja:
Pasivno poslušanje (molk): posamezniku dajemo podporo, ko govori, le s
poslušanjem. Lahko se počuti sprejetega, vendar se globlje z njim ne
povežemo.
Aktivno poslušanje: posamezniku omogoča občutek, da so misli in
čustva sprejeta, razumljiva in upoštevana. Pospešuje nadaljnjo
komunikacijo, omogoča sprostitev, katarzo, uvid, čustven preobrat) in to,
da lahko sprejema svoja čustva kot normalna, človeška. Vzpostavlja se
odnos, ki pomeni medsebojno sprejemanje in vzajemno skrb.
Izkazovanje spoštovanja ne pomeni, da se moramo vedno strinjati s
poslušalcem ali da ne smemo govoriti resnice. Paziti pa moramo, da pri
podajanju mnenja posameznika ne užalimo, da se usmerjamo na njegovo
vedenje in ne osebnost.
Ko rešujemo konflikt z nekom ali pa pomagamo nekomu, da rešuje svoj
konflikt, moramo imeti njegovo dovoljenje. Za to ga moramo vprašati že
prej.
Prav je, da se znamo vzdržati sodbe drugih po naših merilih. Na ta način
ustvarjamo možnost za boljše razumevanje drugega in sočutje. Če želimo
biti nevtralni, pa moramo dobro poznati tudi sebe in svoja prepričanja.
Reakcija pomeni, da se spontano odzovemo na situacijo in ne vemo, kaj
želimo, saj ni časa za razmislek. Na ta način lahko drugega prizadenemo.
Odzivnost pa pomeni, da razmislimo o situaciji in izberemo
najprimernejši način svojega vedenja.

Vir: Lasten, prirejeno po Ančić in drugi, 2002
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5.3.8 Nasilje kot oster odziv na jezo
Izražanje jeze je upravičeno, ko gre za resno in hudo ogrožanje posameznikove celovitosti, ko
je jeza usmerjena k nasprotniku na družbeno sprejemljiv način in brez osebnih žalitev.
Posameznik izraža jezo upravičeno takrat, ko nasprotnik ogroža njegove pravice, mnenje,
koristi, lastnino. Z njo želi sporočiti, da je njegovo vedenje zanj nesprejemljivo. Izražanje jeze
pa je neupravičeno, ko posameznik ne namerava rešiti nesoglasja, ko je jeza izražena na
nesprejemljiv način in spodbuja sovražnost, poniževanje ipd..
Posamezniki, ki so agresivni, pretirano jezni in ne znajo jeze izražati na primeren način,
potrebujejo pomoč. Različni strokovnjaki jim lahko pomagajo, da se naučijo varno izražati
svojo jezo, da se naučijo tehnike pomirjanja, da znajo poiskati alternativne možnosti izražanja
čustev jeze, zmanjšati občutljivost, povečati tolerantnost do lastnih čustev jeze in do izražanja
jeze do drugih.
Odgovorite sami pri sebi:
Kadar sem jezen/a, reagiram navadno:

Slika 32: Kadar sem jezen ...
Vir: Lasten
Enaka vprašanja si postavite pri opazovanju reakcij drugih, ko izražajo jezo. Ugotovite, kako
jo izražajo. Kaj menite, na kakšen način bi lahko omilili izražanje jeze pri zelo jezljivem
človeku? Če se z jezo ne bi mogel spopasti sam, koga bi prosili za pomoč?

5.3.9 Institucije, ki obravnavajo nasilje
Projekt Mladinski dom Čepovan je namenjen osnovnošolskim otrokom in tudi
srednješolcem. Zasnovan je na družinskem modelu, saj izvajalca programa z
otroki živita, skupaj skrbijo za vsakodnevna opravila, šolske obveznosti,
skupaj preživljajo prosti čas. Terapevtski program je zasnovan na načelih
Gestalt terapije, osnovni poudarki so na terapevtskem reševanju problemov in konfliktov, ki
jih otrok doživlja kot ključne, in tedaj, ko je otrok motiviran za njihovo razreševanje.
Terapevtsko delo je vtkano v vsakdanje življenje, terapevtskih seans skoraj ni. Konflikt se
razrešuje takrat, ko je aktualen: na igrišču, med učno uro ali pri jedi. V skupino je naenkrat
vključenih do 6 otrok, ki ostajajo v programu do 3 mesece, v tem času redno obiskujejo šolo.
Otrok sodeluje pri dogovoru in sopodpiše dogovor, s tem prevzema svojo odgovornost. Otrok
ima lahko vsakodnevne kontakte s starši.
V program so sprejeti otroci iz vse Slovenije na predlog socialnih služb, zdravstvenih služb,
šol in staršev samih. Za sprejem v dom so pogosto učne in vedenjske težave, v strukturi
vključenih otrok je zelo veliko žrtev nasilja in zlorab, za katere se kaže ta oblika pomoči še
zlasti učinkovita (Mladi, ulica, prihodnost, 1999, 142).
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Poiščite institucije, ki se ukvarjajo z nasiljem v bližini njihovega lokalnega
okolja. Povprašajte o ponudbi in izdelajte zloženko. V vlogi organizatorja
socialne mreže jo lahko ponudite različnim uporabnikom. Razmislite, katerim in
izdelajte seznam.
5.4

MLADOSTNIK S KRIMINALNO OSEBNOSTJO

Definicija kriminalne osebnosti po Samenowu (v: Mladi, ulica, prihodnost, 2000, 22) je ta, da
je osebnost posameznika v temelju drugačna in je ne smemo gledati z običajnimi merili.
Sistem mišljenja, besedišče in pogled na svet pa je izkrivljen. Taka oseba ne upošteva drugega
in nima nobene osebne odgovornosti. Pogosto se izraža v pretepanju in spolni zlorabi
najbližjih oseb, za vsa svoja dejanja avtomatično krivi okolje in druge ter je brez občutka za
lastno odgovornost. Druge kontrolira in obvladuje z ustrahovanjem in ponižanjem, želi hitro
rešiti vse probleme in ni sposobna odloga zadovoljitve. Zelo blizu kriminalni osebnosti je
narcistična osebnost, ki smo jo že omenili v prejšnjem poglavju.
Če družine s takim otrokom ne dobijo strokovne pomoči že dovolj zgodaj, vzpostavljajo
kriminal kot normalno stanje v družbi.
Kriminal je vedno zavestna odločitev, ne izvrši ga droga, pač pa kriminalec. Kriminal ni
direktno odvisen od socialnega okolja, ne zakrivi ga duševna bolezen. Slabo starševstvo ne
povzroči kriminala, čeprav temelje za razvoj take osebnosti otrok dobi v družini. Prav tako
zloraba ni izgovor za to, da se nekdo odloči za kriminalno vedenje. Kriminalna osebnost
obstaja ne glede na kulturo, zakonodajo ali navade.

Slika 33: Znaki odklonilnega vedenja
Vir: Lasten, prirejen po Mladi, ulica, prihodnost, 2000
Razvoj kriminalne osebnosti lahko prepoznamo kot posledico mehanizmov avtoritarne in
permisivne vzgoje. Permisivna vzgoja je primer iskanja lažje poti, laganja, kjer ni pristnega
zrcaljenja in prenašanja odgovornosti navzven. Avtoritarni stil vzgoje pa je model
ustrahovanja, poniževanja, nezmožnosti sočustvovanja.
5.5

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

Skupine za samopomoč so prostovoljne in razmeroma majhne. Služijo posameznim članom
na ta način, da si le-ti med seboj pomagajo. Člani so med seboj enakovredni, zato na ta način
prevzemajo odgovornost nad lastnim življenjem.
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Člane skupine za samopomoč povezujejo podobne težave, ki jih premagujejo s skupnimi
močmi. Tako lažje dosežejo osebnostne spremembe.

Slika 34: Značilnost in naloge skupin za samopomoč
Vir: Lasten, prirejeno po Lamovec, 1998
Več informacij o skupinah za samopomoč si preberite v knjigi Tanje Lamovec:
Psihosocialna pomoč ljudi v duševni stiski, poglavje o samopomoči.
V vlogi organizatorja socialne mreže lahko spodbudite različne skupine mladih
ali starejših k temu, da oblikujejo skupino za samopomoč. Bodite njeni
organizatorji in usmerjevalci. Natančno si v zgoraj omenjeni knjigi preberite
poglavje, kakšna je naloga vodje takih skupin.
Na podlagi dosedanjih spoznanj oblikuj seznam možnih skupin za samopomoč
glede na podobnost težav. Sezname primerjajte v skupini. Izdelajte načrt, kako
boste prišli do različnih oseb, ki potrebujejo tako pomoč. S katerimi institucijami
in društvi bi lahko sodelovali?
V skupini na podlagi zgoraj izdelanega načrta izdelajte zloženko za posamezno
skupino za samopomoč.

Povzetek poglavja – ključ do uspeha
Odvisnosti, nasilje in kriminalna vedenja so tista področja, kjer soočanje s
tveganjem družbe doseže najnižjo točko. Mladi, ki težko odlagajo svojo
zadovoljitev in ki niso dovolj opremljeni, da bi premagovali vsakdanje izzive, se zatekajo v
hitre zadovoljitve svojih potreb, kar pa je z odvisnostmi zanje lahko pogubno.
Vloga organizatorja socialne mreže je tukaj ključna, saj pomaga pri prepoznavanju
odvisnosti in pri različnih ukrepih, ki so ob tem zaželeni. Seznanja se z institucijami, ki nudijo
pomoč in pozna varovalne dejavnike pri odvisnosti. Predvsem se seznani s pomočjo, ki je v
dosegu njegovega lokalnega okolja, saj le tako lahko tudi konkretno pomaga.
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Organizator socialne mreže loči med terapevtskimi skupnostmi in terapevtskimi skupinami.
Prav tako spozna vrste nasilja in njegove posledice, značilnosti žrtev in nasilnežev ter
značilnosti mladostnikov s kriminalno osebnostjo. Prispeva lahko pri obravnavi vseh
udeležencev pri nasilju in sodeluje z ustreznimi institucijami ali se vključuje v skupine za
samopomoč.

Preveri svoje znanje
1. Opredeli pojem odvisnost in naštej nekaj vzrokov ter vrst odvisnosti.
2. Kakšna so najpogostejša tveganja in odvisnosti v tvojem lokalnem okolju?
3. Naštej nekaj varovalnih dejavnikov in načrtuj preventivne dejavnosti v
svojem lokalnem okolju.
4. Opredeli razliko med terapevtskimi skupnostmi in terapevtskimi skupinami ter
ovrednoti njuni vlogi.
5. Opredeli vlogo organizatorja socialne mreže pri pomoči mladim, ki se
soočajo z odvisnostjo, nasiljem in kriminalnimi dejanji.
6. Naštej oblike in funkcije skupin za samopomoč in opiši vlogo organizatorja
socialne mreže na tem področju.
7. Razloži in utemelji vpliv skupin za samopomoč na odvisnike.
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6

MLADINSKE SKUPINE

Cilji v poglavju:
Spoznati vlogo mladinskih skupin pri odraščanju mladih
Razlikovati med mladinskimi skupinami v preteklosti in današnjimi mladinskimi scenami
Spoznati spretnosti, ki jih mladi razvijajo v mladinskih skupinah
Prepoznati vlogo in funkcijo organizatorja socialne mreže pri sodelovanju z mladinskimi skupinami

6.1

MOJA DRUŽBA – TO SO MOJI VRSTNIKI
čet. 13/03/2008 -18:29 –tamyyka

Zadnje čase mi vsi pribijajo: »Emo, emo!«
»Ej, a ti si še emo?«
»A se res režeš? In podobno. Sploh ne vem, kaj je s temi ljudmi. Res je, da je
bil meni emo stil jeseni zelo všeč (pravzaprav sem bila nora nanj) ampak, to še ne pomeni, da
sem emo. Še vedno sem mnenja, da je stil srčkan, a zato še nisem emo. Tudi na blogu opažam
razne bloge: Vici o emo-tih, emo gor, emo dol…emo levo, desno.., pa sem sklenila, da
napišem tale blog.
Biti emo ne pomeni rezati se, ampak imeti svoj lasten način razmišljanja in gledati na svet
malce v drugačni luči. Saj ni nihče rekel, da mora biti emo depresiven in se uničevati.
Poznam par emo – tov, ki so čisto v redu, se ne režejo, se vedno smejejo, samo emo stil
»špilajo«. Menim, da v tem ni nič slabega. Navsezadnje si vsak sam izbira, kakšen želi biti in
po moje je emo stil preveč slabo opevan zaradi rezanja, samouničevanja, mazohizma ipd. To
pa sploh ni res. Zakaj emo stil ane kemljejo tako, kot vsakega drugega stila? Ni mi jasno…
No…ne da se mi več pisati…
Povejte še vi svoje mnenje ;)
LP, (http://www.smrklja.si/node/8637, 22. 4. 2011)
Poznate emo stil?Kako bi se opredelili do tega stila? Poiščite več informacij tudi
na spletu ali povprašajte mlade. Primerjajte vaše odgovore.
Ko si mladostnik oblikuje svojo osebnost, si zastavlja vprašanja in išče odgovore o tem, kdo
je in v čem je različen od drugih, katerim skupinam pripada in v čem se te skupine razlikujejo
od drugih skupin v družbi.
Družina je veliko časa pri otrokovem razvoju najpomembnejša, vendar na prehodu mladih v
odraslost njeno mesto v veliki meri prevzemajo vrstniki in prijatelji.
Vrstniške in prijateljske skupine se oblikujejo predvsem na podlagi podobnih interesov,
razmišljanja, pripadnosti določenim idejam in stilom. Imajo pa tudi še to kvaliteto, da v njih
mladi najdejo oporo, pomoč, zaupanje in se v njih počutijo bolj neodvisni od odraslih.
Druženje z vrstniki in prijatelji jim pomaga, da bolje spoznajo sebe, svoje interese, stališča,
način govora, komunikacijske in druge sposobnosti. To spoznanje jim šele omogoča, da se
lahko primerjajo z lastnostmi, dosežki in stališči drugih.
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Med enako starimi in podobno mislečimi skupinami se mladi učijo različnih spretnosti
medosebnih odnosov, spoznavajo pravila socialnega vedenja, vzpostavljajo svoj sistem norm,
pravil, določenih vzorcev vedenja.
Ko se primerjajo med seboj ali spoznavajo druge družbe in kulture, drugačne načine življenja,
drugačna pravila, norme in sisteme vrednot, ki veljajo v teh družbah, imajo priložnost širiti
svoja spoznanja in hkrati spoznati različne možnosti odzivanja na življenjske probleme. Na ta
način se lažje spoprijemajo z vsakdanjimi težavami.
S primerjanjem in spoznavanje drugih si mladi ustvarijo svoj življenjski slog in svoj vrednotni
sistem. Ta življenjski slog, ki ga izberejo, pa je lahko v nasprotju s tem, kar pričakujejo starši
in drugi odrasli. To pa pomeni, da lahko z njimi prihajajo v konflikt.
Mladi, ki se soočajo z različnimi problemi in težavami, bodisi na osebnem nivoju pri iskanju
lastne identitete, nivoju medosebnih odnosov z vrstniki, starši ali drugimi ljudmi ali imajo
težave na kateremkoli drugem zanje pomembnem področju, si lahko znotraj vrstniških skupin
pomagajo tudi sami.
Govorimo o t. i. medvrstniškem svetovanju, ki ponuja prav to: zaupanje in občutek varnosti
med sebi enakimi. V njem se mladi soočajo z realnostjo vsakdanjega življenja skozi dialog in
pogovor, ki mu nato sledi »notranji govor«. Notranji govor je govor, ki ga izvedemo sami s
sabo, pri čemer globoko razmišljamo, si postavljamo vprašanja in možne odgovore. To nam
pomaga, da se bolj osredotočimo na problem in kasneje lažje najdemo njegovo rešitev.
Vrstniška skupina pa nam pri tem da pobudo, zagon in nas v kritičnih trenutkih podpre.
Kot pravi Kos (http://www2.arnes.si/~mbsvetc3/izhodi%9A%E8aAZ_EKON_06-07.htm, 15.
4. 2011): »Medvrstniško sodelovanje vključuje reševanje problemov vsakdanjega življenja
mladih na način sodelovanja in obojestranskega pretoka informacij med akterji, in sicer z
jasnim namenov izboljšati kvaliteto posameznikovih življenjskih situacij.«
Kaj je medvrstniško svetovanje? Poiščite čim več informacij na spletu, v
literaturi ali se pozanimajte pri institucijah ali društvih, ki se z njim ukvarjajo.
Nekaj boste našli tudi na spodnji spletni povezavi: http://bor.czpvecer.si/vecer2000_XP/2005/09/06/2005-09-06%20STR-17-17%20MX-01%20IZD-01-02-0304-00-00%20PAG-MARIBOR.PDF, 15. 4. 2011.
Iz zbranih informacij oblikujte v skupini zloženko. Ponudite jo mladim v
osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih ipd.

6.1.1 Oblikovanje in vodenje skupin
V skupini po štiri ali šest posameznikov odgovorite na spodnja vprašanja.
Določite vodjo skupine, ki bo skrbela za to, da bo v skupini prihajalo do
soglasja. Vsaka skupina odgovarja na eno skupino vprašanj. Odgovore zapiše
zapisovalec, ki ga predhodno skupina izbere na manjši plakat. Odgovore na
plakatu nato zapisovalec iz vsake skupine predstavi še drugim skupinam.
Prvi tip vprašanj: Oblikujte soglasje glede področja Skupina.
Katere lastnosti in spretnosti mora imeti vodja skupine?
Katere lastnosti in spretnosti morajo imeti člani skupine?
Katere so naloge članov skupine, da je vodja lahko uspešen?
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Katere osebnostne lastnosti v skupinskem delu niso zaželene?
Katere osebnostne lastnosti so zaželene pri skupinskem delu?
Drugi tip vprašanj: Oblikujte soglasje glede področja Mentor.
Katere lastnosti in spretnosti mora imeti mentor, ki usmerja delo drugih?
Katere lastnosti in spretnosti morajo imeti dijaki, študentje in drugi kandidati, ki jih mentor
usmerja?
Katere so lastnosti, da je med mentorjem in njimi sodelovanje uspešno?
Kaj bi lahko v vlogi mentorja prispeval sam, da bi bilo sodelovanje uspešno?
Kaj bi lahko v vlogi kandidata prispeval sam, da bi bilo sodelovanje uspešno?
Tretji tip vprašanj: Oblikujte soglasje glede področja Prijatelj.
Katere lastnosti in spretnosti mora imeti prijatelj?
Katere lastnosti in spretnosti so najpomembnejše, da bi bil/a dober/a prijatelj/ica?
Kako bi se kot prijatelj odzval na spodnje probleme?
Prijatelj/ica izgubi tvojo priljubljeno knjigo.
Prijatelj/ica se zabava s tvojim dekletom/fantom.
Prijatelj ti ne pomaga pri učenju, raje si gre v kino ogledati priljubljen film.
Kaj si pripravljen/a prijatelju/ici odpustiti?
Katere osebnostne lastnosti in katero vedenje ne bi sprejela v prijateljskem odnosu?
Tretji tip vprašanj: Oblikujte soglasje glede področja Nasprotni spol.
Katere lastnosti in spretnosti so pomembne v partnerskem odnosu?
Katere lastnosti in spretnosti v partnerskem odnosu po tvoje niso zaželene?
Katere moške lastnosti lahko imajo ženske in obratno?
Kako bi se kot partner odzval na spodnje probleme?
Partner/ica pozabi na vajino obletnico zveze.
Partner/ica te prizadene in užali.
Partner/ica želi dopust preživeti sam/a.
Kaj si pripravljen/a partnerju/ici odpustiti?
V svoji lokalni skupnosti poiščite možnosti za organiziranje mreže
medvrstniškega svetovanja.
Poskusite skupino oblikovati kot prostovoljec na osnovni ali srednji šoli, v
mladinskem centru, v okviru centra za socialno delo ali drugih podobnih
organizacijah.
Skupinske aktivnosti posameznikom omogočajo, da razvijajo občutek pripadnosti skupini,
zmanjšujejo občutek posebnosti, krepijo zaupanje posameznika vase, omogočajo vpogled
vase in krepijo samozavedanja.
Pri skupinskih delavnicah je prav, da so sedeži razporejeni v krogu, tako da vlada vzdušje
odprtosti in intimnosti. Člani sedijo pri mizah le, kadar tako zahteva narava naloge (risanje,
pisanje).
Pri skupini, kjer socialne veščine šele razvijajo, kar skupine mladih pogosto so, je
priporočljivo, da uporabljamo metodo »po vrsti v krogu« za govorjenje. Na ta način vsak član
skupine pride do besede, hkrati točno ve, kdaj bo na vrsti in se lahko na to, kar bo povedal,
pripravi. Vodja skupine na ta način lažje usmerja čas, ki ga ima na razpolago posameznik za
govor. Seveda pa lahko vodja po potrebi vnese spontanost in da možnost članu, ki ni na vrsti
(Carrell, 2002, 5).
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Na začetku, ko se skupina še spoznava, je prav, da izvedemo nekaj aktivnosti za spoznavanje
skupine. Tukaj navajamo eno, več pa poišči v literaturi.
Delavnica: Prebijanje ledu
Člani v skupini odgovarjajo na vprašanja in pri tem razkrivajo sami sebe. Na ta
način bodo okrepili razvoj skupinske identitete, saj si bodo izmenjavali osebne
informacije. Pri tem krepimo tudi občutek zavedanja sebe in drugih.
To aktivnost lahko izvedemo na dva načina:
Vodja bere vprašanja, vsak član mora nanje odgovoriti.
Vsako vprašanje je na svojem listku, listki so pomešani na kupu na sredini kroga. Vsak, ki je
na vrsti, odgovori na vprašanje na listku, ki ga je potegnil iz kupa.
Kateri je najboljši film, ki si ga kdajkoli videl/a?
Kdo je najpomembnejši človek, ki je živel v času, odkar si se rodila/a?
Kateri je bil najboljši dan v tvojem življenju?
Kaj te najbolj skrbi?
Kaj si želiš početi čez pet let?
Če bi imela 100.000 evrov, kaj bi počela s tem denarjem?
Ena od stvari, ki jih imajo ljudje pri tebi najraje, je … in ena od stvari, ki jo imajo ljudje pri
tebi najmanj radi, je ...
Tvoj najljubši pevec, pevka ali skupina je …
Tvoj najljubši letni čas je … Zakaj?
Vprašanja lahko tudi poljubno dodate in oblikujete sami (Carrell, 2002, 46).
Več delavnic poišči v literaturi. Primer:
Carrell, Suzan, Skupinske aktivnosti za mladostnike
6.2

OBLIKOVANJE MLADINSKIH SKUPIN V PRETEKLOSTI

Prva opažanja o posebnem načinu življenja mladih, ki se je razlikoval od kulture odraslih, je
bilo opaziti v zahodnem svetu že v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat so se pojavile
prve oblike uporništva mladih, ki so kršili vedenjske norme obstoječe družbe.
Te upore so sprva pripisovali kriminalnim dejanjem, »huliganstvu«, uporništvu brez razloga,
kasneje so sociologi pri podrobnejšem opazovanju mladih opazili, da gre za posebno
vrstniško pripadnost oziroma vrstniško kulturo mladih.
V šestdesetih letih pa že govorimo o obstoju mladinske kulture, saj so mladi razvili
raznovrstne vedenjske vzorce, ki so se nanašali na stile oblačenja, na oblike uživanja v
prostem času, na zavračanje običajnih norm vedenja, zlasti pa na odnos do erotike, religije,
drog, politične dejavnosti. K mladinski kulturi se je prištevala rock glasba, hipijevska kultura,
skupine športnih navijačev, kulture uživalcev mamil, nova levica, študentska kultura,
religiozne sekte in druge (Ule, 1995).
Zaradi njihovega nasprotovanja prevladujoči kulturi odraslih in različnih aktivnostih, ki niso
veljale za primerno vedenje v obstoječi družbi in kulturi, so jih nekateri avtorji poimenovali
tudi mladinske subkulture.
Poišči v literaturi, kaj pomeni pojem kultura in kaj subkultura.
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Tabela 12: Skupne značilnosti, ki so povezovale mladinske skupine v preteklosti
USMERJENOST MLADIH K
SVOJIM VRSTNIKOV
ČUSTVENA VEZANOST
MLADIH NA SVOJE
VRSTNIKE
TEŽNJA K SVOBODI

USTVARJANJE LASTNEGA
PROSTORA MLADIH V
MEDIJIH
MOČAN INTERES DO
SKUPIN IN MANJŠIN NA
DRUŽBENEM ROBU

Vrstniki so najpomembnejši partner v komunikaciji.
So prijatelji, svetovalci in vzorniki.
Stili oblačenja, glasbeni stili, politični, filmski vzori – vse to je večji
del prihajalo od mladih.
Trend mladih so tesni medosebni odnosi z vrstniki in ne toliko z
odraslimi.
Mladi so drug drugemu terapevtska opora in gotovost.
Občuduje vrstnike, ki uspešno izzovejo svet odraslih in delujejo
neodvisno od njih. Ti vrstniki so različni politični veljaki, mladi
igralci, rockovske skupine, ki izražajo odklon mladih do sveta
odraslih.
Gre za razvoj »underground« revij, radijskih postaj, filmske
industrije, hifi video produkcije, grafitov vse do današnjih
računalniških podprtih programov komuniciranja.
Mladi občudujejo skoraj vse družbeno marginalne skupine, kot so:
drugačno spolno usmerjeni, ženska gibanja, gibanja za različne
državljanske pravice idr.

Vir: Lasten, prirejeno po Ule, 1995, 31–35
Po modelu zgornje tabele (Tabela 12) sami oblikujte nalogo in jo izvedite na
delavnici z mladostniki. Tabelo pripravite tako, da vpišete podatke le v oranžnem
polju. Druge podatke naj mladostniki dopolnijo sami glede na to, kaj čutijo do
vrstnikov, koliko jim pomenijo, kako se uveljavljajo v medijskem prostoru in
kakšna so njihova občutja do skupin, ki pravimo, da so na »družbenem robu«.
V literaturi poiščite pojem »družbeni rob« ali marginalne družbene skupine.
Zapišite ključne pojme.
6.3

OD SUBKULTURE K MLADINSKIM SCENAM

Danes se izgublja potreba po nekem posebnem mladinskem svetu, ki bi imela svojo vrstniško
kulturo ali subkulturo, kot je bilo to v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja.
Zaradi procesa individualizacije in potrošniške kulture, ko se mora posameznik nenehno
izobraževati, samooblikovati glede na trenutno življenjsko situacijo, na novo vzpostavljati in
graditi svojo identiteto in oblikovati lasten življenjski stil, se je tudi na področju mladinske
povezanosti oblikoval temu prilagojen način združevanja mladih.
V 90-ih so mladinske subkulture, ki so bile prepoznavne po svoji opredelitvi ali načinu
življenja, zamenjale t. i. mladinske scene. Razlogi za ukinjanje mladinskih kultur so
mnogovrstni.
Mladinske scene danes ne ponujajo neke stabilne in stalne življenjske oblike, pač pa
predvsem posamične rešitve in možnosti. Mladinske scene so natanko tisto, kar potrebuje
posameznik oziroma mlad človek, ki, prepuščen svojim izbiram, krmari med različnimi potmi
in možnostmi.
Obstoječim mladinskim stilskim oblikam in scenam ni mogoče natančno določiti prostora,
kjer se pojavljajo, in ne socialne ali politične usmeritve. Te nove oblike mladinskih skupin je
razvil predvsem trg in globalna potrošniška družba. Predstavljajo pa predvsem mešanico
prejšnjih subkultur in novih oblik t. i. tehnokultur.
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Poglejte si oglas koncerta »emo – punk skupine«:
Big Kids so emo punk kvartet iz Oaklanda, ki so pred kratkim izdali split 7inch
s trenutno zelo popularnimi Joyce Manor. V sklopu enomesečne evropske
turneje se bodo ustavili tudi na Metelkovi. Na začetku turneje jim družbo dela
francoski Child Meadow, še en emo punk band, sestavljen iz dveh članov starih
znancev Bokanovsky. Otvoril bo domači emo punk trojec Paperplancrash iz Juršč, bivši člani
Akedeie ( http://www.menzaprikoritu.org/?p=7541, 2. 5. 2011).
Kaj ste izvedeli iz oglasa? Ali razumete, o čem je govora, saj je zapisan v
njihovem pogovornem jeziku? Ali poznate še kakšne druge pogovorne jezike? Kaj
menite, zakaj nastane tak jezik? Izmenjajte mnenje s skupino.

Vse oblike radikalnih mladinskih subkultur, ki so proizvedle nove glasbene stile (rock, punk,
heavy metal, emo), in tiste, ki so predstavljale nova gibanja (npr. hipijsko gibanje, new age ali
nova duhovna gibanja) so razmeroma hitro padle pod vpliv tržne ekonomije in tako izgubile
iskrenost.
Mladinske scene tudi na področju medosebnih odnosov izražajo razmere današnje družbe. V
njih so medosebni stiki intimni in intenzivni, vendar niso trajni, zato trenutno uspešne scene
hitro zastarevajo in jih nadomeščajo nove, bolj aktualne, času primernejše scene. »Edina
stabilnost je stalnost nenehnega spreminjanja« (Ule, 2008, 172).
Scene se navadno oblikujejo ob kakšni dejavnosti mladih v prostem času (šport, računalniške
igrice, jogging, koncerti rocka in drugih zvrsti glasbe, rave zabave, disco idr.).
Gre za javna zbirališča mladih, kjer mladim ponujajo možnosti za telesno, čutno stimulacijo,
za tvegane telesne napore, za preverjanje samopodobe itd. Scene so dostopne vsakomur, ker
niso predrage in tudi ne preveč posebne.
Na podlagi njih pa se razvijajo tudi t. i. umetne scene, ki jih ustvarjajo različni mediji, na
primer resničnostni šovi na TV (zabavne oddaje so narejene po vzorcih pravih scen), virtualne
scene prek elektronskih medijev (posamezniki vstopajo in sodelujejo v navideznem svetu; kot
je npr. second life.
Kako bi se opredelili do resničnostnih šovov npr. Big brother, Kmetija itd.?
Kaj menite, zakaj privlačijo mlade? Na kakšen način posamezen šov predstavlja
določene scene in katere vrednote posredujejo? Kako je z nezaželenimi
vrednotami?Razmislite o zgornjih vprašanjih in izmenjajte mnenja v skupini.
Scene se največkrat ustvarijo ob kakšni pomembni osebnosti ali glasbeni in drugi skupini.
Okrog zvezdnikov se zbere skupina njenih oboževalcev, ki začnejo posnemati njihov
vedenjski slog, stil oblačenja, komuniciranja ali virtualni prostor.
Sporočila, ki jih te osebe izražajo, se nato prek medijev prenesejo navzven in se razširijo med
vso mladino. Tukaj ima zopet močan vpliv trg, poraba, oglasna sporočila, mediji in IKT
izdelki in storitve, ki mladinske potrošne stile razširjajo med mlade.
Stilno scenska okolja so se oblikovala na podlagi pritiska individualizacije življenjskih stilov.
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Tabela 13: Pet področij stilno scenskih okolij
Svoje življenje usmerjajo proti zanje sovražnemu svetu odraslih
(nogometni navijači, motoristi, militantne skupine, skinheadi, mladi
neonaciji). Preizkušajo se v agresivno telesnih dejavnostih. Značilni
zanje so občutki praznine, zasičenosti, brezbrižnosti. Organizirani so
MLADINSKE SCENE, KI v skupine, za katere je značilno trdno članstvo, vsakdanje srečevanje
POUDARJAJO
članov, močan občutek pripadnosti in pojavljanje skupine na javnih
TELESNOST IN AKCIJO
mestih. Šolo pogosto že zgodaj zapustijo, prednosti dajejo delu.
Izhajajo iz nižjih socialnih slojev, hitro zapustijo svojo družino, imajo
zgodnje seksualne zveze. Dekleta so v tej kulturi izrazito podrejena.
Pri njih veliko vlogo igrajo mediji, glasba.
Imajo prepoznavne programe. Njihov moto življenja je iskanje
»pravega« življenja, fantazije, iskanje naravnih, enostavnih
ALTERNATIVNE
življenjskih oblik, solidarnost, sodelovanje. Dekleta in fantje so
MLADINSKE SCENE
praviloma enakopravni. Cenjena sta avtentičnost, spontanost in
iskanje smisla življenja.
Gre za duhovno-religiozna ali okultno-magična gibanja, ki obljubljajo
RELIGIOZNO DUHOVNE varnost, harmonijo, srečo, določen notranji umik in osebno
MLADINSKE SCENE
preobrazbo. V skupini se lahko razvije zelo stroga, omejujoča
kontrola. Značilno je zavračanje medijev, zaželena je le glasba kot
ozadje meditacije ter posebna kultura literature, ki predstavlja zaščito
pred nevarno sedanjostjo. Govorimo o t. i. new age kulturi.
Prepoznana je preko zunanjih znakov: obleke, frizure, modni dodatki,
žargon. Gre za mlade, urbane, podjetne povzpetneže ((Y)oung,
(U)rban, (P)rofesionals oziroma yuppiji.), ki hočejo iz življenja
potegniti najboljše. So komunikativni in ambiciozni. Ne zanima jih
MLADINSKE SCENE
politika ali socialni in družbeni problemi. V filmih, glasbi, video
»USPEŠNIH MLADIH«
scenah in časopisih najdejo pravila za svoje obnašanje in videz.
Pomembna jim je tradicija in vzorec življenja odraslih. Vezi z družino
so harmonične, ne s šolo ne z družino ne vstopajo v večje konflikte.
DRUŽBENO
ZELO Težijo k varnosti, imajo izdelane jasne predstave o poznejšem
PRILAGODLJIVE
življenju in poklicni usmerjenosti. Prosti čas teh mladih večji del
MLADINSKE SCENE
načrtujejo in kontrolirajo odrasli (gasilci, planinci, cerkvene skupine,
plesne šole v prostem času).

Vir: Lasten, prirejeno po Ule, 1995, 46
Razdelite se na manjše skupine. Vsaka skupina za posamezno sceno poišče
skupino, ki obstaja v Sloveniji. Izsledke predstavite drugim skupinam.

6.4

MLADINSKI KULTURNI CENTRI – FORMALNE OBLIKE DRUŽENJA
MLADIH

Mladi se povezujejo in organizirajo na različne načine, ena od formalnih oblik združevanja
mladih so mladinski kulturni centri.
Mladinski kulturni center je nevladna in neprofitna organizacija, po pravnem statusu pa je
javni ali zasebni zavod ali društvo. Najpogosteje so organizirani kot društvo.
Mladinski centri imajo zagotovljen prostor, kar pomeni, da jim je omogočeno delovanje na
več ravneh. V njih se izvajajo programi na različnih interesnih (predvsem kulturnih oziroma
umetniških) dejavnostih mladih: umetniška produkcija, kulturni dogodki, družbeno koristne in
socialne dejavnosti. Poleg tega lahko nudi streho raznim svetovalnicam, info centrom,
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izobraževalnim dejavnostim in drugim mladinskim organizacijam, ki nimajo lastnega
prostora.
Mladim tudi omogočajo prostor, kjer se lahko zbirajo, srečujejo, ustvarjajo in uresničujejo
svoje zamisli, projekte, iniciative, mesto, kjer se zabavajo, učijo in kjer izbirajo in uporabljajo
razpoložljive programe.
Program v mladinskih centrih je odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev, od prostorskih
in kadrovskih možnosti, opreme itd. Finančni viri niso vedno stalni, odvisni so proračuna
občin ali od različnih sponzorjev.
V njih lahko delajo zaposleni, prostovoljci, honorarni delavci. Aktivnost večine centrov se
zato spreminja glede na letni čas, pridobljena sredstva, stanje prostorov in angažiranost
delavcev.
Namenjeni so mladim od 15. do 29. leta, dijakom, študentom, brezposelnim, mladim s
posebnimi potrebami itd. Odprti so torej tako za aktivne, načrtovane dejavnosti kot tudi za
spontano srečevanje mladih.
Mladinski center je svobodna organizacijska oblika mladih. Omogoča družbeno vključevanje,
uveljavljanje različnih interesov in potreb v družbi. Mladinski centri opravljajo za družbo
koristne funkcije, ki se uresničujejo skozi programe prostovoljstva, preventive, mladinskih
izmenjav, (neformalnih) izobraževanj, učenja o različnih kulturah in podobnega ter v okviru
klubske, informativne, preventivne, kulturne, vrstniške, športne, prostočasne ali druge
dejavnosti.
Pa si poglejte primer oglaševanja svoje dejavnosti v enem izmed mladinskih centrov:
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Slika 35: Infopeka – mladinski center
Vir: Lasten, prirejeno po http://www.infopeka.org
Preko spleta poiščite različne formalne mladinske centre v tvojem okolju.
Izdelajte seznam.

Razmislite, katere oblike druženja mladih vzpodbujajo mladinski centri v vašem
lokalnem okolju. Razmislite, za katere skupine mladih morda ni ustreznega
programa. Kako bi takšno populacijo mladih pridobili sami?
Zapišite ponudbo in povpraševanje mladinskih centrov v svojem okolju.
Ugotovite, katera družbena področja in aktivnosti pokrivajo. Na podlagi tega
predvidite, katere skupine mladih nagovarja posamezna aktivnost, kdaj je
ponudba ponujena širši množici mladim in kdaj le mladim s posameznimi
interesnimi področji. Katera področja pogrešate?
Za področja, ki jih lokalna skupnost še ne ponuja, izdelajte svoj program:
Predvidite prostorske potrebe; okvirni finančni načrt in na kakšen način in kje
bi poiskali različne finančne vire (sponzorje, donatorje). Izdelajte program
aktivnosti. Predvidite kadrovske pogoje: kdo bi lahko sodeloval pri izvedbi

83

Družba tveganja

programa (ali bi vključili prostovoljce, brezposelne osebe, študente, dijake).
Zapišite, komu bi bil posamezen program namenjen, kateri populaciji mladih.
Izdelajte program za najmanj 5 aktivnosti.
Ko ste izdelali svoj program, se povežite s skupino. Razkrijte svoje programe in
se pogovorite o njih. Izdelajte lestvico programov, ki so po vašem mnenju
najbolj potrebni, zaželeni in tisti, ki so nekoliko manj. Pogovorite se o realnih
možnostih za njihovo uresničitev. Programe, ki ste jih razvrstili najvišje na
lestvici, ponudite lokalnim mladinskim centrom in se skupaj pogovorite o
možnostih realizacije.
Razmislite, katere spretnosti in veščine obvladate in bi jih lahko ponudili v programu sami.
Kakšen pristop bi imeli do svojih članov, kako bi skrbeli za demokratične in enakopravne
odnose v skupini. Kakšen vodja skupine bi radi bili?Zapišite svoje lastnosti in aktivnosti.
6.4.1 Psihološka funkcija mladinskih centrov
Metal
Danes sem se odločil bolj površno predstaviti to zvrst glasbe, ki jo ljudje precej prezirajo,
nevem kakšne vse grozote ji še pripisujejo ter tudi njenim poslušalcem. No, pa jaz tudi večino
časa poslušam metal…
Moram priznati, res ni čisto nedolžna tale zvrst glasbe. Dosti poslušalcev ali izvajalcev je
vpletenih v umore, požige cerkva, posilstva in še bi lahko našteval, toda toliko bolj opazno je
zaradi samega izstopanja metala. Metalci in metalke so večinoma označeni za čudne, krute,
nekateri se spomnejo še njim pripisovati nevem kakšne satanistične obrede. Nasploh bi naj
imeli same slabe lastnosti. No, v veliki večini primerov je to zelo daleč od resnice. Sam jih
poznam kar nekaj in niti za enega nisem dobil podobnega občutka. Celo nasprotno, zelo
vredu ljudje so. Tudi glasba se zdi na začetku nesmiselna, razbijaška, toda če malo več
poslušaš, te lahko potegne vase. Opaziš dosti zanimivih stvari v njej, postaneš odvisen od
energije, ki jo oddaja. Dosti ljudi pravi še kako jih zamori, naredi nesrečne,... Na začetku
mogoče, ko pa malo bolj spoznaš to glasbo, se ti lahko hitro spremeni občutek ob poslušanju.
Neumnost je tudi, da takšna glasba spodbuja nasilje. Pomembno je samo, kako imaš ti
podsrešje pospravljeno (v glavi to). Jaz poslušam metal že nekaj let, pa vseeno ne morem
čebelce ali polža ubiti … Koncerti so precej glasni, mogoče malce prerivajoči zaradi
skakanja množice, toda vseeno, pa še ni bilo v časopisu podobnih dogodkov kot v Lipi nekaj
let nazaj. Torej, malce strpnosti nebi škodilo nikomur, saj glasba ne mori, krade, posiljuje, to
počnejo ljudje (http://www.genspot.com/blog-1489/metal.aspx, 22. 4. 2011).
Ugotovite, ali gre v zgornji primerih za kritiko ali pohvalo?Kakšne so vaše
izkušnje in vaše mnenje do te skupine mladih. Izmenjajte mnenja v skupini.

Mladinski centri so tudi prostori, kjer se odvijajo tiste scene, ki so v drugih, javnih prostorih
manj zaželene ali celo nezaželene.
V vsaki družbi se ob večinski kulturi razvijajo tudi alternativne kulture, ki so navadno
nasprotne s prevladujočo kulturo. Če družba ne omogoča prostorov za takšne kulture, se le-te
dogajajo prikrito.
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6.5

»BITI KUL« ALI »EMO« – OBLIKE NEFORMALNIH MLADINSKIH SKUPIN

Cilj globalne politike je izoblikovati čim boljšega potrošnika. Tisti posameznik, ki ima
močno, trdno osebnost se bo znal prebijati skozi izzive sodobnega odraščanja in se ne bo kar
tako prepuščal vsaki ponudbi, ki mu prihaja naproti (npr. reklame, različne ugodnosti, novi
tipi telefonov itd.). Na drugi strani pa tisti mladi, ki se zgolj priključijo kateri od mladinskih
skupin, da bi v njej le preživeli prosti čas, se znajdejo ujeti v množici življenjskih stilov, ki jih
propagira trg, potrošništvo in mediji.
Biti »kul«, biti neobčutljiv, neranljiv, se znati hitro, pa čeprav navidezno neprizadeto in
hladno odzvati na vse, kar te lahko doleti, je prav eden od vedenjskih stilov mladih, ki so ga
razvili v zadnjem desetletju, dveh, pravi Ule (2008, 170).
Taka drža mladih pa ni realna, saj posameznik pri tem tlači svojo čustva v podzavest.
Vendar se je takšni vedenjski stil razvil zaradi današnje, tvegane in negotove družbe. Mlad
človek mora svoja čustva, ki ga preplavljajo ob negotovosti zaposlovanja, izobraževanja,
družine ipd. prikrivati, da ustvarja v sebi čustveno ravnovesje.
Primerjajte čustva starejših generacij s čustvi mlajših, ki se porajajo ob
različnih življenjskih dogodkih: zaposlitev, partnerski odnosi, izobraževanje,
ekologija. Razmislite, kje prepoznavate ta čustveno manj izraženi način oziroma
občutek neprizadetosti pri mladih.
Spomnimo se poglavja na začetku, ko smo omenili »emo stil«. Zanj je značilna emocionalno
poudarjena glasba, ki izraža občutja ranjenosti in »spontanih« izlivov čustev, strasti in
bolečin, obenem pa zavrača komercialno popularno glasbo. Taka glasba emo mladostnikov
kot njihovo vedenje najraje izraža čustva obupa, nostalgije, zlomljenih src, upanj in
samopomilovanja.
»Drža biti kul« je navzven čustveno nevtralna, navznoter pa pogosto brani ranljivost in
čustveno občutljivost. Drža »biti kul« je navidezno nasprotna emo gibanju, ki je bolj
čustveno. Vendar sta obe drži umetni oziroma izumetničeni, nastali pa sta zaradi vedno bolj
agresivnega poseganja medijev, trga, politike v svet zasebnosti.
Zato obe drži za svoj izraz potrebujeta različne nadomestke in simbolne predmete. Na prvem
mestu je glasba, običajno mešanica različnih stilov, oblačila, zunanja podoba (posnemanje
medijskih vzornikov), sem spadajo tudi različna vzpodbujevala, kot so npr. droge.
Poglejte si informacijo o tem stilu in odnos starejših generacij do njega
(http://lifestyle.enaa.com/prikaziCL.asp?ClID=25317, 15. 3. 2011).

6.6

PROGRESIVNE IN REGRESIVNE MLADINSKE SKUPINE
V literaturi poiščite, kaj pomenita pojma progresiven in regresiven. Oblikujte
pravilo. Iz spodnjih dveh odstavkov razberite, kateri izraz pripada določeni
vsebini posameznega odstavka.

Mladinske skupine lahko razdelimo na tiste, ki delujejo na področju osebnostnega razvoja
posameznika vzpodbudno, preventivno, mu pomagajo, da postaja bolj avtonomen, bolj
odgovoren in senzibilen za družbena in osebna vprašanja, odgovoren pri vodenju lastnega
življenja, se aktivno vključuje v družbo, v kateri je tudi sposoben in pripravljen na
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demokratično reševanje problemov. Takšen posameznik tudi dovolj kritično razmišlja in se ne
predaja zgolj naključju medijskih in tržnih »muh enodnevnic«.
Na drugi strani pa lahko posameznike zaradi različnih socialnih in psiholoških razlogov
pritegnejo »slabe«, »neprimerne« oblike druženja in skupine. Gre za posameznike, ki jim
primanjkuje samozaupanje, imajo težave s prilagajanjem obstoječim družbenim normam,
nihajo med begom pred realnostjo v svet iluzij z različnimi oblikami omame ali se vedejo
agresivno.
Zgoraj smo omenili že kar nekaj načinov progresivnega oblikovanja mladinskih
skupin. Na tem mestu pa razmisli, katere so tiste skupine mladih, ki s svojim
druženjem ne napredujejo v svet odraslost, pač pa različnih vrst odvisnosti in
postajajo še bolj nemočni.
Veliko smo že zapisali o tveganih dejavnikih družbe, s čim se mora posameznik
soočiti na poti v osamosvajanje. Če posamezniku na katerem izmed pomembnih
življenjskih področij ne uspe, lahko zaide v različne družbene skupine, ki so za
njegov razvoj slabe. Izdelaj seznam možnih spodrsljajev in poišči v svojem
lokalnem okolju elemente regresivnega razvoja družbenih skupin. Pomagaj si tudi s
prejšnjimi poglavji.
6.6.1 Zanimanje za družbena vprašanja kot oblika aktivnega vključevanja v družbo
Pogovarjali smo se o tem, kaj sploh je prostovoljstvo, kdo je lahko
prostovoljec, zakaj se ljudje odločajo, da bodo postali prostovoljci …
Ugotovili smo, da nas je veliko, ki opravljamo prostovoljna dela, na primer
sodelujemo v gledališki skupini, pri skavtih, pomagamo sošolcu pri domači
nalogi ipd., pa se tega sploh ne zavedamo.
Nekatera naša mnenja so se razlikovala, vsi pa se strinjamo, da je prostovoljstvo nekaj
pozitivnega, nekaj, s čimer pripomoremo k temu, da bi svet in ljudje postali boljši. In kot pravi
citat Erme Bombeck:»Prostovoljci so edini ljudje na svetu, ki vplivajo na svet in ljudi s
sočutjem, nesebično skrbjo, potrpežljivostjo in čisto ljubeznijo eden do drugega« T. G.
(http://www.gimjes.si/index.php?option=com_content&view=article&id=156:prostovoljstvo
&catid=1:zadnje-novice&Itemid=18, 18. 4. 2011).
Ste morda tudi sami prostovoljec ali prostovoljka? Bi se želeli vključiti v
prostovoljstvo?

Vključevanje v javna dela v skupnosti mladostnikov omogoča, da se soočajo s problemi
družbe. Skupnostno delo jim omogoča oblikovanje osebnih in socialnih pogledov razvoja,
kakšni ljudje bi radi postali in kakšno družbo bi radi ustvarili.
Mladi, ki delajo kot prostovoljci, si skozi proces dela s pridobivanjem svojih izkušenj
oblikujejo mnenje o različnih socialnih, političnih in drugih vprašanjih. Vrednote, ki si jih
pridobijo z delom prenašajo tudi kasneje v srednja leta.
Ko imajo možnosti, da uporabijo svoje socialne spretnosti za soočanje s socialnimi problemi,
spoznajo, da lahko vplivajo na družbo in so tudi sami odgovorni za družbeni razvoj.
Prostovoljno delo je ena izmed oblik povezovanja mladostnikov s širšo skupnostjo, ki jim
nudi možnost, da razumejo pomen javnega dela in pojmujejo sebe kot dejavne državljane.
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Informacije o aktivnostih prostovoljcev boste našli tudi tukaj:
(http://www.filantropija.org/filantropija.asp?FolderId=69, 15. 3. 2011)
Tudi mladinski centri, v katerih so v ospredju demokratični in enakopravni odnosi med vsemi
sodelujočimi, omogočajo, da si mladi pridobijo določene izkušnje glede družbenih odnosov.
V mladinske centre se vključujejo celotne vrstniške skupine, starostno mešane skupine
mladostnikov in mlajše odrasle osebe. V centrih so lahko člani dlje ali manj časa, imajo
različen položaj, vlogo in naloge, ki jih izvajajo. Vidimo lahko, da na ta način prihaja do
različnih socialnih in medosebnih stikov.
Vrstniški odnosi temeljijo bolj na enakopravnem sodelovanju in dogovarjanju, več je
privlačnosti in vzajemnega spoštovanja. Med tem ko pa odnosi s starši temeljijo bolj na
podrejanju in postavljanju družbenih pravil.
Zato se odnosi v mladinskih centrih skušajo bolj približati odnosom, kot jih imajo med seboj
vrstniki. Na ta način spodbujajo razumevanje, solidarnost, strpnost in družben dogovor. Če bi
bili odnosi podobni odnosu nadrejeni – podrejeni, bi mladi doživljali družbene odnose,
utemeljene na moči in podrejanju.
Mladinski centri, prostovoljne organizacije in druge skupine, kjer mladi aktivno sodelujejo v
družbi, pomagajo, da svet doživljajo kot izziv ne pa kot grožnjo.
Na ta način prispevajo k svojemu in družbenemu razvoju, razvijajo individualen življenjski
stil in tudi okolje daje mladim možnost, da si oblikujejo svojo osebnost.
6.6.2 Spretnosti, ki si jih mladi razvijajo v mladinskih programih
Mladi, ki so v skupnosti aktivno vključeni, prepoznajo tudi družbene probleme. Vključitev pa
jim daje občutek, da lahko prispevajo in pomagajo pri reševanju javnih vprašanj. S tem pa
tudi presegajo svoje sebične interese in se učijo razumevanja drugih in sodelovanje z
različnimi družbenimi skupinami.
Naučijo se razumeti in zaznavati potrebe drugih, razumejo vplive okolja na posameznikovo
vedenje, bolj sočustvujejo z drugimi, saj se lažje vživijo v njihove težave itd.
Mladostniki, ki se ne vključujejo v take skupine, pa menijo, da v skupnosti niso sprejeti, da
jim odrasli ne priznavajo spodobnosti za sodelovanje v javnih zadevah, ostajajo brezbrižni,
nimajo čustvenih vezi s skupnostjo in se ne vključujejo v družbene zadeve.
Model 5 C v spodnji tabeli (Tabela 14) govori o učinkih udejstvovanja mladih v družbi.
Poiščite izraz kompetenca v literaturi ali spletnem slovarju. Zapišite njene
ključne pojme.

87

Družba tveganja

Tabela 14: Želene kompetence, ki jih mladi pridobijo pri vključevanju v različne mladinske
programe
CHARACTER
značaj
CONFIDENCE
zaupanje
CONNECTION
povezovanje
COMPETENCE
sposobnosti
CONTRIBUTION
sodelovanje

Mladi pridobivajo občutek odgovornosti in zanesljivosti, sposobnost
uspevati navkljub težavam.
Mladi razvijajo občutek lastne vrednosti na osnovi sposobnosti odločanja in
iniciativnosti
Mladi razvijajo pozitivni občutek pripadnosti lastni skupnosti, skrbnim
odraslim in vrstnikom.
Mladim je omogočeno pridobiti ustrezne izobraževalne kompetence in
spretnosti, potrebne za uspešno samostojno preživetje.
Mladi postanejo državljansko zavedni in prispevajo svoj čas, ideje in talente
za izboljšanje skupnosti.

Vir: Lasten, prirejeno po Gril, 2007
Izberite poljubno mladinsko skupino v bližini svojega lokalnega okolja in v
dejavnosti mladinske skupine poiščite, na kakšen način mladi v njih razvijajo 5
omenjenih kompetenc. Oblikujte spoznanja v obliki zloženke.
Povzetek poglavja – ključ do uspeha
Vrstniške skupine v obdobju mladostništva predstavljajo zelo pomemben člen
odraščanja, včasih celo najbolj.
Mladi so se združevali že v preteklosti in se družijo še danes. Včasih so se združevali zato, da
bi se tako kar najbolje ločili od večinske družbe, pokazali, da so posebni in da ne sprejemajo
vrednot družbe kot samoumevne. Danes so mladi v manjši meri v opozicijo z družbo in so bolj
vpeti v smernice, ki jih narekuje potrošniška družba.
Združujejo se v mladinske scene, ki so zelo različne. Pomembno je, da vsak mladostnik v njih
najde svoje mesto in ponavadi to mesto ni dolgotrajno. Mladinske scene lahko menjuje.
Pomembno je, da si v skupinah vrstnikov oblikuje odnos do družbe na sploh, razvija različne
spretnosti in znanja, ki jih bo lahko uporabil kasneje v življenju.
Vloga organizatorja socialne mreže pa je tukaj ključna, saj je lahko posrednik med mladimi
in skupinami ali pa se sam aktivno vključuje v oblikovanje mladinskih skupin.
Tudi on lahko spoznava v njih družbo s prostovoljstvom ali z aktivnim delom z mladimi.

Preveri svoje znanje
1. Opiši pomen mladinskih skupin za odraščajočo mladino.
2. Kaj so mladinske skupine in kaj mladinske scene? Opredeli razliko in
funkcije.
3. Kakšne kvalitete prinašajo mladinske skupine za razvoj osebnosti mladih?
4. Naštej nekaj mladinskih skupin oziroma mladinskih scen v svojem lokalnem
okolju.
5. Opredeli razliko med progresivnimi in regresivnimi mladinskimi skupinami.
6. Opišite vlogo organizatorja socialne mreže pri delovanju mladinskih skupin.
7. V svojem lokalnem okolju primerjaj med seboj nekaj mladinskih skupin in
ovrednoti njihov pomen za mlade in širšo lokalno skupnost.
8. Presodi in predvidevaj posledice vključevanja v progresivne in posledice
vključevanja v regresivne mladinske skupine.
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