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Upravljanjemigracij
MigrationManagement

TinaLužar

Povzetek

V članku je predstavljen kratek pregled mehanizmov,
s katerimi se je v Evropi izoblikoval odnos do drugih,
drugačnih in tujcev ter z izločanjem katerih so se šele
lahko vzpostavile 'avtohtone', 'normalne' in 'spodobne'
nacionalne skupnosti. Posebnomesto v članku ima pojem
t. i. znanstvenega rasizma in rasističnega družbenega
inženiringa, katerega temelje najdemo v evgeničnem
gibanju,kisejerazvilovZDAnazačetkudvajsetegastoletja.

Ključne besede: evgenika,konceptdrugosti,liminalnost,
rasizem,taborišče,upravljanjezmigracijami.

Abstract

Thearticlepresentsa short reviewof themechanisms that
shapedtheattitudetowardsothers,thosewhoaredifferent,
andtowardsforeignersinEurope,andhowwiththeexclusion
ofthesethe 'autochthonous', 'normal',and'decent'national
communitiescouldfinallybeestablished.Aspecialplacein
thearticleistakenupbythenotionoftheso-calledscientific
racism and racist social engineering, the foundations of
which are found in the eugenics movement, which had
developedintheUSAatthebeginningofthe20thcentury.

Key words: eugenics, concept of otherness, liminality,
racism,camp,migrationmanagement.

TinaLužar,
univ.dipl.

kult.,
e-naslov:

tina.luzar@
gmail.com
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Uvod

Politična zgodovina modernega svetovnega sistema v 19. in
20. stoletju je zgodovina razprav o ločnicah med vključenimi in
izključenimi.Posledicategaje,dasopostalepolitikevključevanja
in izključevanjaosrednjidelnacionalnihpolitikv200 letih,ki so
sledila nastanku nacionalnih držav (Kralj, 2008). PoWallersteinu
staetnizacijadelovnesileinglobalneneenakostinotranjiznačilnosti
kapitalizma,zaradičesarje»kapitalizemnujnopovezanzrasizmom,
rasizempaznadzoromnadpriseljevanjem«(Zorn2006,str.13–14).

Evgenične ideje

Izraz evgenika1 je v 19. stoletju izumil sir Francis Galton,
bratranec Charlesa Darwina. Evgeniko delimo na dve veji:
negativnoinpozitivno.Negativnavključujesistematičnoizločanje
takoimenovanihnezaželenihbiološkihlastnosti,pozitivnaevgenika
pazadevauporaboselektivnevzrejeznamenom,dabiznačilnosti
organizmaalivrste'izboljšali'.

Manjznanoje,dajeevgenikasvojoprvodomovinonašlavZDA
na prelomu iz 19. v 20. stoletje, ko so strokovnjaki in akademiki
obupnoiskaliopravičilozasvojeneuspehenapodročjudružbenih
ingospodarskihreform.Obeskupinistanašliodgovorvevgeniki.

Galtonove evgenične ideje so hitro postale popularne in so
v začetku 20. stoletja pridobile veliko privržencev tudi v Veliki
Britaniji, Nemčiji, Avstraliji in mnogo drugih državah (Rifkin,
2001). Leta 1906 je Ameriško združenje rejcev ustanovilo prvi
delujoči Odbor za evgeniko (Committee on Eugenics). Njegov
namen naj bi bil proučevati dednost pri človeški rasi, poročati o
dognanjih o dednosti ter poudarjati vrednost večvredne krvi in
opozarjatinagrožnjo,ki jozadružbopomenimanjvrednakri.Po
letu1910sozačelievgeničnedružbemnožičnoustanavljativmestih
povsejdržavi(pravtam).

Leta 1923 je bilo ustanovljenoAmeriško evgenično združenje
1VSlovarjuslovenskegaknjižnegajezikajetermindefinirankot»evgenika -ež
biol.naukometodahzadosegotelesnoinduševnozdravegapotomstva«(Slovar
slovenskegaknjižnegajezika,2005).
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(American Eugenic Society), ki je organiziralo letne sejme in
razstaveznamenompromoviranjaevgeničnihidej.Jedrogibanjaso
tvorilipripadnikibelegasrednjegainvišjegasloja,mednjimištevilni
ugledniakademiki,politikiinznanstveniki.Evgenikisotrdili,dase
borijoprotidružbenidegeneraciji,katereznakesovidelivsocialnih
invedenjskihneredihurbaneindustrijskedružbe.Verjeliso,daza
socialnepatologije(kriminal,revščino,'slaboumnost',alkoholizem,
prostitucijo…) obstajajo biološki vzroki. Taka prepričanja so jih
vodilakraziskavamdednostiinnavezavamnaevgeniko.Vpraksije
topomenilo,dasobiološkevzrokepatologijiskalisciljem,dabijih
izkoreninili.Vraziskavesobilevključenebolezni,kotstaepilepsija
indiabetes, insicerne tolikozaradizanimanjazanaravobolezni,
ampak predvsem zaradi stroškov, ki jih nosi družba zaradi tega.
Pomembnipredmetproučevanjasobile'mentalnepomanjkljivosti',
kisojihskupnopoimenovali'slaboumnost'(Kevles,1994).

EvgenikivZDAsouspešnolobiralizasocialnozakonodajo,kije
ohranjalarazločevanjemedrazličnimirasnimiinetničnimiskupinami,
omejevala imigracije2 iz južne in vzhodne Evrope ter zahtevala
sterilizacijoljudi,kisobili'genetskoneprimerni'.Prvineameriškega
evgeničnega gibanja so bile model za naciste, katerih radikalno
sprejetjeevgenike,sejekončalosholokavstom(Rifkin,2001).

Koncept (norm)alnosti

Smopripadnikisodobnegakrdela,kigaktlomtiščivaljar
družbe,pripravljenzmečkativsakogar,kibisidrznilzapeljati
naodstavnipas.

FatouDiome,TrebuhAtlantika

2Največjezmagoslavjesoevgenikidoživelipoprvisvetovnivojnizuspešnokampanjo
zasprejetjezakonaopriseljencih,utemeljeneganaevgeničnihmerilih.Zakonje
bilsprejetleta1924injeostalvveljavivsedoleta1965.Vplivaljenaspremembo
celotneetničneinrasnesestaveZDA,insicertako,dajezadovoljilzahteveevgenike.
Takratnisekretarzadelo,JamesJ.Davis(poRifkin,2001,s.153),jeizrazilstališče
Coolidgeeveadministracijedovprašanjaomejevanjapriseljevanjaindalstemton
razpravi,kijesledila:»Amerikasejevednoponašala,dajenjentemeljnirodtako
imenovananordijskarasa/.../znašihobalbimoralipregnativserase,kijihnimogoče
naturalizirativokvirunašegazakona,invseposameznikevsehras,kisotelesno,
umsko,moralnoinduhovnonezaželeniterpomenijogrožnjonašicivilizaciji«.
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Besedo 'normalno' v smislu nečesa, kar konstituira in ustreza
občemustandarduinodnjeganeodstopa,nidrugačno,sepravije
vsakdanje ali regularno, so v evropskih jezikih začeli uporabljati
med letoma1759 in1840.Besede 'norma' (vdanašnjempomenu)
'normalno'ali 'normalnost'pasoprišlevrabomedletoma1849in
1875.Predtemjekoncept'norme'ustrezaldanašnjiideji'idealnega',
ki se je nanašala na upodobitve idealnih teles (gola Venera ali
trojanskaHelena),kisoživelalevmitologiji.Konceptnormalnosti
je torej znan v evropskem diskurzu šele od druge polovice 18.
stoletja(Zaviršek,2000a,str.76).

Na izoblikovanje koncepta norme ali povprečja na koncu 18.
stoletja jevplivala industrializacija in iznje izhajajočapotrebapo
sposobnihtelesih,razvojihmestinmeščanstva,kisejepotelesnih
znamenjih in vedenju razlikovalo od nemeščanstva. Sočasno je
razvojmedicinskeznanosti,nevrologije,antropologije,psihologije
in seksologije soustvarjalkonceptnormalnegaživljenja,normalne
skupnosti in normalnega telesa (Zaviršek 2000, str. 76–77).
GeorgeL.Moose (2005)piše,kakose jev18. stoletju sočasnoz
modernim nacionalizmom oblikoval ideal spodobnosti in z njim
definicija seksualnosti.Z analizo razmerjamednacionalizmom in
spodobnostjo pokaže, kako se je razvijala »ena najpomembnejših
norm, ki so oblikovale našo družbo: ideal moškosti« (prav tam,
str. 9). Pokaže, kako sta razsvetljenstvo in medicinska znanost
izostrila razliko med pregreho in krepostjo, med članom družbe
inobstrancem,sčimersta sevzgodnjem19. stoletjunepreklicno
utrdila normalno in nenormalno – vsak od njiju zdaj zajema niz,
sestavljen iz morale, primernega vedenja, zunanjega videza in
intelektualnih lastnosti.Koncept spodobnosti –ki sogauveljavili
indefinirali srednji razredigledenanižje razrede inbirokracijo–
postanedelnovihnačinovgledanjanateloinseksualnostterpostane
mehanizem okrepitve nadzora in varnosti. Tako nacionalnost
in spodobnost vsakomur pripišeta njegovo mesto v življenju –
moškemu in ženski, normalnemu in nenormalnemu, domačinu in
tujcu.Vsakršna nejasnost med temi kategorijami pa grozi, da bo
povzročilakaosinizgubonadzora(pravtam,str.25–31).

K ideji norme in normalnega je v velikimeri pripomogla tudi
novaznanstvenaveja–statistika.Znotrajstatistikesejeoblikoval
konceptpovprečnegačloveka (tj.povprečnegamoškega),ki jebil
'norma' tako v fizičnem kotmoralnem smislu. Skoraj vsi zgodnji
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statistiki so bili tudi evgeniki, saj je bil glavni namen statistike z
delitvijo ljudi na standardne in nestandardne ustvariti normativno
družbo. Statistične značilnosti ljudi se je proučevalo v kontekstu
idejeoizboljšanjuljudiinzmanjšanjuodklonovodnorme.Takoje
poeni straniGaltonova statistikaomogočiladelovanjeevgenikov,
tipasopotrebovalistatističneugotovitvezautemeljevanje lastnih
konstrukcij(Zaviršek,2000a,str.78).

V19.stoletjujevečinavečjihmestvsrednjiinvzhodniEvropiže
gradilavelikepsihiatričneustanoveinzačelaspraksosegregacije.
Bolnišnicenisobilezgrajenetolikoznamenomozdravitibolnekot
zato,dasoustvarjalepodobenorihoseb,odkaterihsose'normalni'
posamezniki lahko razlikovali. Po Foucaultu (1988, v Zaviršek,
2000a,str.169–172)grevzrokzanaraščanještevilahospitaliziranih
oseb iskati v novih kapitalističnih praksah dela, ki so zahtevale
delitevnaposameznike,kiso'ekonomskokoristni',intiste,kisobili
označeniza'ekonomskonekoristne'insozatopostaliproblematični
zanovmoralnired.Diferenciacijamedzdravimiinbolnimitelesi,
kinisoustrezalazahtevamnovegaekonomskegareda,jeprostorsko
ločilanekatereposameznikeinjihstrpalavnovonastaleinstitucije,
kisoraslepovsejEvropi(Zaviršek,2000b,str.169–172).

Vpoznihtridesetihletihdvajsetegastoletjajepsihiatričnidiskurz
prišelvkonfliktzevgeničnimgibanjem.Medtemkosozdravnikiin
psihiatrizagovarjaligradnjonovihduševnihbolnišnic, sonekateri
drugi zagovorniki 'politike zdravja' predlagali stroge evgenične
ukrepe.Antropolog Božo Škerlj je na primer trdil, da institucije
stanejo državo preveč denarja. Po njegovem bi bilo treba uvesti
radikalne evgenične metode (kastracijo, sterilizacijo), še posebej
nad'biološkomanjvrednimi'in'bolnimi'posamezniki.Škerljjetrdil,
da jeneetičnosamodejstvo,damorazdravdeldružbevzdrževati
'manjvredne'(Škerlj,1933,vZaviršek2000b,str.181).

Če preskočimo desetletja in se ustavimo v sedanjosti, vidimo,
da se je ekonomska logika 'upravljanja' z ljudmi do danes
ohranila oziroma okrepila. Razmerje med 'produktivnimi' in
'neproduktivnimi' člani družbe se po razcvetu neoliberalne logike
zgolj stopnjuje. Mehanizmi izločanja so morebiti bolj subtilni, a
zato tolikobolj 'učinkoviti' invseobsegajoči.Za razpraveo tujcih
je postalo značilno, da potekajo v »okviru diskurza biopolitike,
ki si prizadeva ustvariti poenoteno, pacifizirano, obvladljivo in
'normalno' družbeno telo« (Kralj, 2008, str. 143). Državne meje
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morajotakoostajatirelativnoodprte,daomogočajopritokkapitala
indelovnesile,komunikacijindoločenihkulturnihpraks,podrugi
stranipasednevnoutrjujejoinpostajajovseboljselektivne(prav
tam). 'Tujost' pri omejevanju migracij pa ni definirana zgolj z
etničnimi, rasnimi ali kulturnimimerili. Kot opozarja Zavirškova
(2000, str. 34–35), someje veliko težje prehodne in izključujoče
tudizahendikepirane,kisonemobilni,nimajozaželenihspretnosti
(ki jih potrebuje globalna ekonomija) in simbolizirajo odvisnost.
Ekonomskaglobalizacijatakotudizavečinohendikepiranihpomeni
ekonomskodiskriminiranost.

Bauman(2004,vKralj2008,str.59–64)vknjigiWastedLives:
Modernity and its Outcasts (2004) namenja osrednjo pozornost
'odpisanim' (revnim,beguncem, imigrantom inprosilcemzaazil),
se pravi tistim delom populacije, ki jih je svetovni kapitalistični
sistem izvrgel kot odvečne in neuporabne. Ločuje med dvema
vrstama'človeškihizvržkov':vprvokategorijoodvečnepopulacije
sodijorevni,kinisovečpotrebnikotdelovnasilatersenezmorejo
vključevati v sistem kot potrošniki. Druga skupina odpisanih so
begunci, prosilci za azil in nedokumentirani imigranti. V (post)
modernih družbah tveganja, v katerih so posamezniki nenehno
soočeni z zavedanjem, da lahko tudi sami kadarkoli postanejo
odvečni in se spremenijo v človeški izvržek, tako»/…/ imigranti
poosebljajo – vizualno, otipljivo, dejansko – nejasno, vendar
ranljivo in bolečo slutnjo njihove lastne zamenljivosti ali celo
odvečnosti«(Bauman,2004,vKralj,2008,str.61).

Koncept drugosti

Grška beseda bárbaros je ena najzgodnejših znanih omemb
drugega.Med7.in6.stoletjempr.n.št.sojoGrkizačeliuporabljati
za tujce. Beseda bárbaros je bila onomatopoija (bla bla) in je
pomenilanerazumljiv jezik tistih, ki nisogovorili grško.Pozneje,
od4. st. pr.n. št., sohelenističniGrki zbesedobárbaros ločevati
sebeodtistih,kisojihimelizamanjvredne.KersoGrkipovezovali
govorico,kisojosamirazumeli,zrazumom,sonegrškogovoreče
ljudidojemalikotiracionalne,innepovsemčloveškeinsebienake
(Zaviršek,2000, str.64).Evropskacivilizacija jev istempomenu
(kot antika barbarsko) uporabljala besedi primitiven in divjak. V
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obehprimerihsesamodejstvorazličnostikulturapriorizanikain
se»rajevse,karnivskladuznormami,pokaterihseravnamomi,
odstraniizkultureinsepostavivsvetnarave(Šterk,1998,str.29).

Vsi tujci, drugi, so tako ali drugače podvrženi »verigi
drugačenja«, kot temu mehanizmu socialne kategorizacije pravi
EdwardW.Said (2005, vKralj, 2008). Jeffs (2005, str. 306–308)
navajanaslednjetemeljneoperacijedrugačenja:
– molk o Drugem ali njegova marginalizacija (če Drugega ni v

družbenemtekstualiobstajasamonanjegovemobrobju,potem
tudidružbenoneobstajaalinimaosrednjegapomena);

– (dvojna)esencializacija(vsepripadnikedoločeneskupinedruži
enotnabit,kijehkratinadzgodovinska);

– homogenizacijaskupine(skupinodrugačenjavidimo,kakordaje
enotna–zanemarimonotranjerazlikevskupini);

– hierarhizirano razvrščanje skupin na biološki, kulturni in/ali
zgodovinskivrednostnilestvici(takosočrnciinnjihovekulture
videti bližje naravi, belci pa od nje najbolj oddaljeni, se pravi
najboljcivilizirani);

– predmetenjeininstrumentalizacijaDrugih;
– povezovanje različnih ravni v dolgo pomensko, prostorsko in

zgodovinsko verigo, v kateri so členi med seboj zamenljivi
(»takoArabcinisosamoArabci,temvečsotudiotroci,feminilni,
poligamni,homoseksualci,kinikakornisoprimerljivizzrelimi,
vzdržnimi belimi moškimi in njihovo racionalno zahodno
kulturo«)(pravtam);

– tipiziranje, metonomiziranje, hologramiranje (en član skupine
ima informacije o celotni skupini, hkrati pa del posameznika
pojasnjuje njegovo celoto in skupino; s tem ta skupina
zgubi možnost kulturne, politične, znanstvene in druge
samoreprezentacijetermožnostdostopadoprodukcijeznanja);

– partikularizacija Drugega v nasprotju z univerzalizacijo jaza
(Vzhodkot religiozen,neznanstven, tradicionalenvnasprotjus
sekularnim,znanstveniminracionalnimZahodom).
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Od socialnega darvinizma do rasizma kot 
oblike družbenega inženiringa

Človeknajprejje,šelepotemdeluje;ničodtega,karpočne,
ne more spremeniti tega, kar je. To je na kratko filozofsko
bistvorasizma.

Bauman2006,str.105

Odnos Evropejcev do drugih prostorov je bil skozi zgodovino
poln nasprotij. Tako je bil za Evropejce od 16. do 18. stoletja
neevropskisvethkratiprostorzaplenjenje,pobijanjeinuničevanje
ter prostor romantičnega iskanja lastnih korenin, nedolžnosti in
naravnanosti.KotpoudarjaJamesDuncan,jebilo:»'onstran'Evrope
[…] tudi 'pred'Evropo, geopolitika je imela svojo kronopolitiko«
(Zaviršek,2000,str.67–68).

Reprezentacija drugega pomeni nekrščanskega drugega, ki v
renesansi postane nerazsvetljeni drugi in pozneje 'drugi tretjega
sveta', ki je brezbrižen, neizobražen in neracionalen – je manj
kot evropski človek. Prav ta stališča so spodbujala, opravičevala
in reproducirala evropsko eksploatacijo od 18. do 20. stoletja
(prav tam). Taka stališča temeljijo na evropocentričnih stališčih,
»ki soočena z neznanim svetom drugačnih religijskih, estetskih,
moralnih in družbenih oblik nanje reagirajo odbijajoče in
ksenofobično«(Šterk,1998,str.29).

Pod vplivom knjige The Origin of Species (1859) Charlesa
Darwina je evolucionizem postal dominantno izhodišče
znanstvenegarazpravljanjavdružboslovju.TakojeHerbertSpencer
po organski analogiji uporabljal model biološkega organizma za
pojasnjevanjedružbenihdanosti(Voget,1975,vŠterk,1998,str.27).
VSpencerjevemmodelujedružbasistemzdoločenimistrukturami
infunkcijami,polegtegapaprikazujeravensocialneevolucije,ki
jedoločenanatemeljulastnestrukturalnediferenciacije.Vsocialni
inkulturniantropologijisorazvijalirazličnemodeleuniverzalnein
unilinearnekulturneevolucije,vkaterijezavsakostopnjorazvoja
(npr.: divjaštvo, barbarstvo in civilizacija) značilen poseben tip
socialne in sorodstvene organizacije, poseben način pridobivanja
hrane in poseben tip tehnoloških specifik. V takih modelih
primitivnedružbepredstavljajostanječloveštvavstanjubarbarstva,
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se pravi človeštva, ki je izšlo iz primitivnega divjaštva, a še ni
doseglocivilizacijskestopnje,političnedružbe,države(Šterk,1998,
str.27–28).Svetjetakorazdeljennatistenanižjistopnjirazvoja,ki
sobliženaravi(neevropskisvet),intistenavišjistopnjirazvoja,ki
sobližjekulturi(civiliziranievropskisvet).

Zanimiva jeMoosova (2005)analiza razmerjamed rasizmom
inseksualnostjo,kjerugotavlja,damednjimaobstajaneposredna
povezava. Od začetkov evropskega rasizma v 18. stoletju so
namrečvopisčrncevvključevalinjihovodomnevnonezmožnost,
da nadzorujejo svojo spolno slo. Opozarja, da so antropologi
in tisti, ki so izdelovali nacionalne stereotipe, preoblikovali
'plemenitega divjaka' v tistega, ki ne pozna sramu, živi v kaosu
in se ni sposoben obvladovati; Jude pa so imeli za pohotne že
velikoprej,predense jeAdolfHitlerodločil,da sebopriključil
antisemitskemu gibanju (prav tam). Norcem, homoseksualcem,
zločincem in Judom je bilo skupno pomanjkanje nadzora nad
strastmi, s čimer so spodjedali korenine družbe (prav tam, str.
204).Moosepoudari, »da seksualnostnibila samo še en atribut
rasističnegastereotipa,marvečjeznapadinaspodobnostogrožala
sametemeljeburžoaznedružbe.Natakeobstrancesogledalikot
napotencialnerevolucionarjeinsozbujalipravtakstrahkottisti,
kisoplezalinabarikade«(pravtam,str.229).

Zygmunt Bauman (2006) ugotavlja, da se rasizem sklada s
svetovnim nazorom in prakso moderne v vsaj dveh pomembnih
pogledih:
1. Z razsvetljenstvom je nastopila »vladavina novega božanstva,

Narave, skupaj z legitimizacijo znanosti kot njegovim edinim
pravovernim kultom in znanstveniki kot njegovimi preroki in
svečeniki« (prav tam, str. 117).Nastopilo je prepričanje, da je
vsemogočeobjektivnopreučitiinspoznati.Vplivrazsvetljenske
miselnostiizpostavitudiMoosevsvojizgodovinirasizma,kjer
povzema, da »ni mogoče raziskav narave, ki so jih opravljale
razsvetljenske filozofije, ločiti od njihovega preučevanja
moraleinčloveškegaznačaja/…/odsamegazačetka/…/sobili
naravoslovnaznanost termoralni inestetski ideali ljudistarega
vekapovezani«(Moose,1978,vBauman,2006,str.117).

 Frenologija (razbiranje značaja na podlagi meritev lobanje) in
fiziognomija (razbiranjeznačaja izobraznihpotez) stanajbolje
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ponazarjali »vero, strategijo in ambicijo nove znanstvene
dobe« (prav tam, str. 118). Tako naj bi Narava določala vse;
človeški temperament, značaj, inteligenco, celo politična
nagnjenja.»Rasizemjemoralsamošeugotovitisistematičnoin
gensko reproducirano distribucijo takšnih materialnih lastnosti
človeškegaorganizma,ki soodgovorne za značajske,moralne,
estetskealipolitičneznačilnosti«3(pravtam).

2. Od razsvetljenstva dalje je bil za moderni svet značilen
inženirskiodnosdonaraveinsebe.Znanostsodoživljalikot
sredstvo, ki lahko omogoči izboljšanje resničnosti in njeno
preoblikovanje skladno s človeškimi načrti. Vrtnarjenje in
medicina – »ki sta po funkciji različni obliki iste dejavnosti
ločevanjainodvajanjakoristnihelementov,kinajbiživeliin
uspevali,odškodljivihinsmrtonosnih,kijihjetrebaiztrebiti«
– sta bila arhetipa konstruktivnega odnosa, normalnost,
zdravjeinhigienapasobilinajboljšeprispodobezačloveške
nalogeinstrategijepriupravljanjučloveškihzadev(pravtam,
str.120).
V modernem svetu, za katerega je značilna želja po nadzoru

nad samim sabo in upravljanju samega sebe, nas rasizem uči, da
se določena skupina ljudi »endemično in brezupno upira nadzoru
in je imunazavseposkuse izboljšanja«(Bauman,2006,str.113).
Posledicategaje,darasizemzahteva,dasetokategorijoljudiizžene
z ozemlja skupine, ki jo ta kategorija žali. Če okoliščine tega ne
dopuščajo,rasizemzahteva,dajetrebažaljivokategorijoiztrebiti.
»Izgon in uničenje sta med seboj zamenljiva načina odtujitve«
(prav tam). Nacistična revolucija je bila uveljavitev družbenega
inženiringavveličastnihrazsežnostih,sajseniustavilapri»tistih,ki
nasbodonasledili«,temvečsoželeliizboljšatizdajšnjogeneracijo.
Najlažjesotouresničiliznasilnoodstranitvijonevrednegaživljenja
(pravtam,str.114).

Strahovi,povezanizdoločanjeminohranjanjemmeja,sedanes
večinoma usmerjajo na priseljene delavce, o katerih se govori v

3Moose(2005,str.223–224)piše,dajevnacionalsocializmuobtožbajudovske
zločinskostidobilaševečjotežopravzaradipsihologije,kijojepredvsem
všestdesetihletih19.stoletjaizpolnjevalLombroso,pokaterijezločince
mogočebreztežavprepoznatipodoločenihtelesnihnepravilnostih.Lombroso
jebilprepričan,dajetrebazločincausmrtiti,kerjezločinskostdelzločinčeve
fiziologijeinteganimogočespremeniti.
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jeziku,»kiga je razvilmoderni rasizem, inseznjimzavzemaza
segregacijoinfizičnoločitev«4(pravtam,str.134).

NatemmestusemoramonakratkoustavitipriBalibarjevi(2004)
koncepcijineorasizmaoziroma»rasizmabrezras«,kijevkontekstu
upravljanjazmigracijaminepogrešljiva.Zanjjeznačilno,dasene
osredotoča na biološke danosti, temveč poudarja nepremagljivost
kulturnih razlik. Neorasizem eksplicitno ne predpostavlja
večvrednosti določenih skupin v odnosu do drugih, ampak 'zgolj'
škodljivostodpravljanjamejazaradineskladnostiživljenjskihstilov
intradicij(Balibar,2004,str.118–119).Vtemrasističnemmodelu
»kultura funkcionira kot narava« (prav tam, str. 120). Taguieff
(1988)inBauman(2003,obavKralj2008,str.142)vtemkontekstu
govorita o miksofobiji – strahu pred mešanjem s tujci. Njihova
'drugačnost', podkrepljena s tezami o nekompatibilnosti različnih
kultur,postaneedenpoglavitnihargumentovprotipriseljevanju in
integracijitujcevvnovedržave.

Upravljanje z migracijami

Koncept liminalnosti
Koncept liminalnosti »izhaja iz latinskega izraza 'prag' (limen)

in tako zajema vse pojavnosti vmesnosti, stanja nekje 'na pol',
uporabljapasekotimeeneizmedstopenjobredovprehoda«5(Stojić,
2007, str. 149). Za obred prehoda velja vsak obred, ki vključuje
spremembo družbenega položaja, starosti, statusa ali osebi določi
novostanje(Zaviršek,2000,str.167).Sestojiseizfazeseparacije
(koseznebimonekdanjeidentitete,statusaalimiselnosti);tejsledi
vmesna,posredovalnaali liminalna faza (vkateri »protagonist, ki
4Tukajmordaniodvečopomba,daBauman(2006)jasnonasprotujeenačenju
ksenofobičnegaobravnavanjaimigrantovsholokavstom:»Najsoheterofobija
instrahovi,povezanissporizaradimeja,šetakoodbijajočiinnajborezervoar
potencialneganasilja/…/šetakovelikanski,panepovzročajogenocida
–nitineposrednonitiposredno.Zamenjevanjeheterofobijezrasizmomin
organiziranimzločinom,podobnimholokavstu,jezavajajočepatudiškodljivo,
sajpozornostodvračaodpravihvzrokovzakatastrofo,kiizhajajoizdoločenih
platimodernemiselnostiinmodernedružbeneorganizacije,nepaizbrezčasnih
odzivovnatujcealiceloizmanjuniverzalnih,todaprecejrazširjenihsporov,
povezanihzidentiteto.«(Bauman2006,str.135.)
5Teorijoostrukturiobredovprehodajeleta1909razvilArnoldVanGennep.
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se spreminja, ni ne eno ne drugo, temveč je nekje oziroma nekaj
vmes«, zato velja tudi za nečistega) in se konča z inkorporacijo
oziroma »obredom ponovne vključitve« ali združitve, ko novinec
privzamenovoidentiteto(Stojić,2007,str.149).

Vkontekstuupravljanjaz('ilegalnimi')migracijaminaszanima
ambivalentnost, ki je značilna za status liminalnosti; oseba v tem
statusu namreč nima več kulturnih atributov preteklega stanja in
šeneprevzamekulturnihznačilnostinovegastatusa.Vtemstanju
vmesnosti»človekninetunetam,jepopotnik«(Zaviršek,2000a,
str.167).

Liminalnost je obdobje posebno nevarnih sil, ki morajo biti
nadzorovane, da se ohranja družbeni red. Oseba z liminalnim
statusom simbolno prinaša drugim tudi nevarnost okužbe,
kontaminacije,karzahteva,dasepodredinajrazličnejšim tabujem
(Zaviršek, 2000a, str. 168). Tako so za liminalno stanje značilni
tudipasivnostinneopaznost,ubogljivostterpripravljenostsprejeti
arbitrarno kaznovanje brez pritoževanja.V podobnem liminalnem
stanjuje'homosacer'6ali'goloživljenje'vAgambenoviteoriji.

Liminalnost v sebi vedno skriva status marginalnosti in
inferiornosti.Čejenormativnisistemtisti,kijedelstrukture,potem
antistruktura ne ustreza vladajočemu obstoječemu redu, vendar pa
se struktura preknje lahko šele vzpostavi. »Tauniverzalni princip
ustvarjanjadružbenega redav raznih časihdefinira razne ljudikot
marginalne.Liminalnostzahtevazaščitne,ritualnepostopke,kiljudi
znormativnimstatusomvarujejopredpolucijo.«(Pravtam,str.169.)

Zavirškova (2000a) v svoji študiji hendikepa  poudarja, da se
človek,kodobietiketohendikepiraneosebe, tegastatusanemore
znebiti. Tako ostaja v liminalnem stanju, ki je posebna oblika
družbenega nadzora. Hendikepirani so namreč tako prikrajšani
6Homosacer–figuraarhaičnegarimskegaprava,vkateriseznačajsvetostiprvič
veženačloveškoživljenjekottako:»Svetičlovek/…/jetisti,kigajeljudstvo
obsodilo zaradi zločina; innigadovoljenožrtvovati, a tisti, kigaubije,nebo
obsojen zaradi umora; /…/ če kdo ubije tistega, ki ga je plebiscit spoznal za
svetega,seganeboobravnavalokotmorilca.Odtod/…/sezlobnegaalinečistega
človekaponavadiimenujesvetega.«(FestusvAgamben2004,str.81.)Sepravi,
dasvetostživljenja,»kisejohočedanesuveljavitinasprotisuverenioblastikot
človekovopravico v vsakem temeljnempomenu, v resnici izvorno izraža prav
podreditev življenja moči smrti, njegovo nepopravljivo izpostavitev v odnosu
izobčenja«(pravtam,str.94).Nakratko:homosaceraligoloživljenjeježivljenje,
kisegalahkoubije,nedabizagrešiliumor.
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»za proces simbolnega prehajanja od nižjega k višjemu. Odvzeta
jimjetorejmožnost,dabivprocesuvsakdanjegaživljenjaizkusili
prehajanje od ene strukture prek tranzicije v drugo strukturo /…/
te procese definira Turner kot bistveno komponento družbenega
življenja. Za neprizadete ljudi je liminalnost nekaj začasnega, za
prizadetepakončnostanje«(pravtam,str.168).

Podobno lahko ugotavljamo za človeka, ki dobi status
('nelegalnega')migranta.Tegastatusa se (vdržavah 'gostiteljicah')
vresnicinemoreznebitiintakoostajavliminalnemstanju.Čeje
pribežnikpridržanvCentruzatujce,jepridržannapodlagiZakona
o tujcih, ki ga ne obravnavakot državljana druge države, temveč
kot osebo brez dokumentov, kar pomeni kot osebo brez vsakega
političnegastatusa(Zorn2006).7Čepasemigrantvključivproces
naturalizacije, je podvržen zahtevi, da sprejme predispozicije
postati del nacije in se skladno s tem tudi vede; naučiti semora
jezika, 'kulturnih norm in vrednot', čeprav kot prišlek v resnici
nikoli ne more postati del nacije (Pajnik, 2006). Podobno velja
za Rome, ki ne glede na pravice, izhajajoče iz državljanstva,
ostajajopermanentnitujci,podvrženivztrajnisocialniinprostorski
segregaciji,zavračanjuinkriminalizaciji(Kralj,2008,str.142).

PoistemprincipujeskonceptomliminalnostiStojićeva(2007)
analizirala status izbrisanih: ti so v administrativnem pomenu v
ne-prostoru; niso prepoznani niti kot Slovenci niti kot slovenski
državljani ali državljanke (lahko dodamo: niti kot prebežniki), so
»izbrisani, ne-osebe, ki se potemtakem nahajajo onstran vsakršne
meje,inneobstajajokotdružbenioziromapolitičnisubjekti«(prav
tam).

7KoprosileczaazilvSlovenijidobitrikratnegativnoodločbo,sepravi,damu
azilniugoden,gačaka'selitev'izAzilnegadomanaVičuvCenterzaTujcepri
Postojni, kjernajbi počakalnaprisilnoodstranitev izdržave.Ker s številnimi
državaminisklenjenihbilateralnihsporazumov,napodlagikaterihbinezaželene
tujce lahko vrnili vmatično državo, se policija in osebje, zaposleno vCentrih
za tujce, nemalokrat znajde pred zagato, saj ne vedo, kam z njimi. Po zakonu
lahko namreč oseba 'biva' vCentru za tujce največ šestmesecev. Po tem času
tudiuradnikinemalokrat'zamižijonaobeočesi'in'ilegalnim'migrantompustijo
na prostost. S tem se ustvarja ogromno število nedokumentiranih oseb po vsej
Evropi,kisozaradisvojeganedokumentiranegastatusabrezvsakršnihpolitičnih
alisocialnihpravic,hkratipapahnjenivvečnonegotovostinstrahpredizgonom
oz. zaprtjem. Seveda so ti posamezniki in posameznice tako tudi najlažje in
najcenejeizkoriščanadelovnasila.
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KotugotavljaStojić(2007)naprimeruizbrisanih– in to lahko
prenesemo tudi na primer 'ilegalnih' migrantov –, lahko s teorijo
obredov prehoda obravnavamo še eno razsežnost nečistosti oseb,
ki se znajdejo v permanentnem liminalnem stanju – njihovo
homogenizacijo oziroma zanemarjanje notranje raznovrstnosti
'skupine'.

Integracija kot asimilacija

Medtem ko se integracija promovira kot koristno in logično
dopolnilo azilnimpolitikam,pa sedejanskopokažekot edenbolj
problematičnih mehanizmov upravljanja z migracijami (Pajnik,
2006).

Resoluciji o imigracijski politiki v Sloveniji (1999, 2002), ki
dajeta prednost politikam regulacije in preprečevanja 'ilegalnih'
migracij, integracijo vežeta na 'vrednote' Slovenije. Integracija je
interpretiranakotpravicado»gojitvelastnekulture«,kipamorabiti
skladnas»temeljnimivrednotamiRepublikeSlovenije«(pravtam,
str.30).

Pajnik (prav tam)opozarja,da sezzahtevo,najbodomigranti
»odgovorni udeleženci razvoja Slovenije«, integracijske zahteve
»usmerjajoizključnovmigranteinnepredvidevajoširšedružbenein
političneodgovornosti«(pravtam,str.31).Razumevanjeintegracije
kot linearnega procesa temelji na ideji o ohranjanju slovenske
družbe, kjer je Slovenija predstavljena kot homogena entiteta.
Namesto da bi bili migranti izpostavljeni kot tisti, ki »s svojimi
izkušnjami in delovanjem spreminjajo omejitve države-nacije
in udejanjajo preoblikovanje ideologemov kulturnih, družbenih
in zgodovinskih temeljev, se kažejo kot tisti, ki naj prispevajo k
ohranjanju'pristne'slovenskosti«(pravtam).

Na paradoksno situacijo, ko koncept integracije postane
nasprotje,opozarjatudiRutar(1995,vZaviršek,2000,str.58),ki
poudarja, da ideja integracije temelji na predpostavki, da je svet
celota. Če bi to držalo, potem bi bil v družbo vključen vsakdo,
ker pa svet »ne obstaja kot celota, ga moramo šele zgraditi, a v
tem primeru se bomomorali integrirati vsi, in ne samo nekateri.
Rečismemo,dasovvsakemsvetuljudjevanjžeintegrirani.Vanj
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mordaniso integriranienakopravno,apotemsemoramoboritiza
enakopravnostindržavljanskepravice,nepaseitiintegracijo.«

Promoviranjeintegracijekot individualneodgovornostipaprav
nasprotnoustvarjapoložaj,vkaterem»ljudjemedsebojtekmujejo,
namesto da bi v duhu solidarnosti svoje izkušnje izmenjavali z
izkušnjamidrugih«(Pajnik,2006,str.37)tertakoartikuliralisvoje
želje in zahteve ter vstopili v skupni boj za pravice in dostojno
življenjevseh.

Če se vrnemo k integracijski politiki, ki zadeva migrante, je
problematičnopredvsemdejstvo,dagrevnacionaliziranihdržavah
integracija skupaj s »proti-državljanstvom« in se vzpostavlja
kot mehanizem izenačevanja državljanstva z nacionalnostjo
(Pajnik, 2006, str. 33). Po Balibarju (prav tam) taki mehanizmi
integracijskega upravljanja povzročajo proces »rekolonizacije
migrantov«. Integracija je v teh politikah torej izenačena z
asimilacijointemeljinanacionalističnilogikihomogenizacije.

Paradoks človekovih pravic

Paradoks, od katerega Hannah Arendt začenja, je, da
figura – begunec – ki bimoral utelešati človeka pravic par
excellence,namestotegaoznačujekrizotegapojma.»Zasnova
človekovih pravic,« piše, »ki temelji na domnevnemobstoju
človeškegabitjakottakega,sejepodrlaistitrenutek,kosose
tisti,kisoizjavljali,davanjoverjamejo,prvičsoočilizljudmi,
kisovresniciizgubilivsedrugelastnostiinposebneodnose–
razentega,dasobiliševednoljudje.«

Agamben2004,str.137

Nasprotje, ki je inherentno konceptu človekovih pravic, je
poSeyliBenhabib(2004,vPajnik,2006)šeposebejrazvidnov
interpretacijipravicesvobodegibanja.Univerzalnadeklaracijao
človekovihpravicahizleta1948(pravtam)pravicodosvobode
gibanja namreč razume kot pravico do emigriranja, ne pa tudi
kot pravico do imigracije. Medtem ko človekove pravice na
načelniravnizagotavljajovarstvoposameznikainposameznice,
državljana indržavljanke,pa implementacijapravicvzpostavlja
razmere, ko pravice začnejo delovati kot mehanizmi za
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legitimacijo administrativnega upravljana sodobne države oz.
nacije in se torej ne nanašajo na državljane. Ker univerzalna
deklaracijanevključujedoločiloobveznostih,kibimigrantom
dovoljevala vstop v posamezno državo, je protislovje med
univerzalnimičlovekovimipravicamiinteritorialnosuverenostjo
vgrajeno v sam zakon (Benhabib, 2004, v Pajnik 2006; Zorn,
2006).Ali kot pokažeAgamben (2004, str. 137), se v sistemu
nacionalne države »za tako imenovane svete in neodtujljive
pravice človeka izkaže, da so brez vsakega varstva in vsake
realnostivtistemtrenutku,vkaterihjihnimogočepredstavitikot
pravicedržavljananekedržave«8.

Nacionalna implementacija pravic se torej izvaja predvsem
z namenom zaščititi večinsko kulturo, v imenu katere so
pravice tudi zlorabljene kotmehanizmi, s katerimi se razločuje
migrante na 'dobre' (migracija kot posledica preganjanja) in
'slabe'(migrantizaradiekonomskihrazlogov)(Pajnik,2006,str.
35; Beznec, 2006). Če tovrstno kategoriziranje pogledamo na
primeruSlovenije:1.januarja2000sejePrehodnidomzatujce,
ustanovljen leta 1991, pravno in prostorsko (2003) razdelil na
dveinstituciji;zaprtiCenterzatujcevVelikemotokupriPostojni
in polodprti9Azilni dom na Viču v Ljubljani. Zornova (2006,
str. 56) opozarja, da prostorska ločenost »teh dveh institucij ni
naključje, temveč del evropske politike razločevanja 'beguncev'
od 'nelegalnih migrantov', kar vladam priskrbi opravičilo za
zatiranje(drugih)«.

ČepravstaključnaukrepaupravljanjamigracijvEUpridrževanje
in odstranjevanje, ostajajo človekove pravice eden temeljnih
konceptov evropskih demokracij tudi v različnih direktivah,
priporočilihindobrihpraksah,kisenanašajonaupravljanjemigracij.
Zorn(pravtam,str.63)ugotavlja,darazličnedirektiveinpriporočila
kažejo,da»spoštovanječlovekovihpravicnepomeniodpravljanja
zatiralskih ukrepov, ampak kvečjemu njihovo transparentnost – s
tempatudinjihovolegitimizacijoinnormalizacijo,karpostopoma,
azanesljivokonstituiraevropskiapartheid.«

8Krizamodernenacionalnedržaveinparadoksčlovekovihpravic–kise
izkažejozaneuresničljiveravnovprimerih,koljudjeostanejobrezvsakega
pravnegastatusa,inzatolesubjektičlovekovihpravic–sejevSloveniji
najizrazitejepokazalavprimeruizbrisanih(Zorn,2006).
9Azilnidomimaznotrajsvojihprostorovtudizaprtioddelek.
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Taborišče kot nómos moderne (Giorgio 
Agamben)

Pravilno vprašanje v zvezi z grozotami v taboriščih torej
ni hipokritično vprašanje, kako je mogoče, da so bili tako
grozljivi zločini storjeni nad človeškimi bitji; bolj pošteno
in predvsem bolj koristno bi bilo natančno raziskati, prek
katerihpravnihprocedurinkaterihpolitičnihdispozitivovso
lahkočloveškabitjatakovcelotirazlastilinjihovihpravicin
prerogativov,daizvršitevkakršnegakolidejanjanadnjimini
bilavečzločin(vtejtočkijenamrečresvsepostalomogoče).

Agamben2004,str.185

Agamben(2004)vsvojemdeluHomosacer:suverenaoblastin
goloživljenjetaboriščerazumekotskritomatrico,nomospolitičnega
prostora, v katerem živimo. Pokaže, da deklaracije o pravicah in
nekateri drugi dogodki, ki »navidez pomenijo nerazumljiv vdor
biološko-znanstvenihnačelvpolitični red«,dobijo svoj smisel le,
česepostavijov»skupnibiopolitični(alitanatopolitični)kontekst,
kimupripadajo«(pravtam,str.132).»Taboriščekotčistiabsolutni
in nepresežni biopolitični prostor« se v tej perspektivi pokaže
»kot skrita paradigma političnega prostora moderne, katerega
metamorfoze inpreobleke«semoramo»naučitiprepoznati« (prav
tam,str.133).

Agambennavaja,dasetaboriščapojavijohkratiznovimizakoni
o državljanstvu in denacionalizaciji državljanov, ki so jih med
letoma1915in1933sprejeleskorajvseevropskedržave(pravtam,
str.199).

Bistveno za pravilno razumevanje narave taborišča je
konstitutivna vez med izrednim stanjem in koncentracijskim
taboriščem,torejtaboriščekotpermanentnikrajizjeme.Taboriščeje
prostor,kjerizrednostanje–kijebilovbistvuzačasnarazveljavitev
pravnega reda na podlagi dejanske nevarnosti – postane trajna
ureditev, ki pa »kot taka vselej ostaja zunaj normalnega reda«
(Agamben2004,str.182).Agambenpoudarja,daseznajdemopred
virtualnim taboriščem, kadarkoli se ustvari struktura, značilna za
taborišče (materializacija izrednega stanja in reduciranje oseb na
goloživljenje),»negledenastopnjozločinov,kisevnjemzgodijo,
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innegledenapoimenovanje inspecifičnotopografijo«(pravtam,
str.188).Taboriščebo tedaj tako»štadionvBariju,nakateremje
leta 1991 italijanskapolicija začasnonakopičila albanske ilegalne
prebežnike,predenjihjevrnilavdomovino;kotzimskivelodrom,
nakateregasoVichyjskeoblastizbraleJude,predensojihizročile
Nemcem /…/« (prav tam); kot Veliki otok pri Postojni, kjer so
pridržani 'nelegalni' pribežniki ... V vseh teh primerih navidezno
nepomemben kraj »/…/ v resnici zamejuje prostor, v katerem je
normalnireddejanskozačasnorazveljavljeninvkateremto,alise
vnjempočnejogrozotealine,niodvisnoodprava, temvečzgolj
odciviliziranostiinetičnegaobčutkapolicije,kizačasnodelujekot
suveren/…/«(pravtam,str.189).

Podobno s strukturo taborišč primerja sodobne centre za tujce
Zornova (2006, str. 61–62). Ti »so izključeni iz vsakdanjega
življenja (v mestu) in splošne zakonodaje, a vendar so pravno
določeni«;pravnitemeljzapridržanjeposameznikovvtehCentrih
namrečnisplošnoaplikativenkazenskizakonik–zavse(državljane)
enako–,ampakjetoZakonotujcih.Pribežnikivtehprimerihniso
obravnavani kot državljani drugih držav, ampak kot osebe brez
dokumentov (brez dovoljenja za bivanje, delo, državljanstva),
karpomenikotosebebrezvsakegapolitičnegastatusa,sčimerso
reduciraninagoloživljenje.

Natemmestuopozori,dagrezaenakopravnostrukturo,čeprav
sodejavnostiinciljiobehinstitucijpopolnomarazlični.Medtemko
jebilnamentaboriščmnožičnoubijanje,jeglavnaskrbcentrovza
tujceohranjanježivljenja.10ZaCenterzapridržanjetujcevjepoleg
tega značilna retorika človekovih pravic, sprevrženost katere pa
smoponazoriližezgoraj.

Sklep

Baumanpoudarja, da je bila brezbrižnost javnosti, in ne njeno
veselje,tista,kijevnacionalsocialističniNemčijipripomogla,daje
»nitvzanki,kisejezategovalaokolivečstotisočvratov,postajala
vsemočnejša«.Medtemkonajbi(javno)fizičnonasiljeprivečini
10Azgoljdoklerseprebežnikovnedeportiranazajvmatičnedržave,kjerjim
nemalokratgrozismrt,bodisizaradi(ne)verskih,političnihaliseksualnih
usmeritev…bodisizaradirevščine.
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ševzbujaloodpor,pasoadministrativniukrepiprotiJudomnaleteli
navelikoboljodobravajočodnos.ZelovelikoNemcev jenamreč
pozdravilo segregacijo in izločitev Judov ter kratenje njihovih
pravic – vse to so po Baumanu (2006) tradicionalni izrazi in
sredstvaheterofobije innenehnesovražnosti.Tisti,kipostopnemu
izginjanjuizjavnegaživljenjanisoploskali,sosiprednjimzatiskali
oči (prav tam, str. 125–127). Skratka, »nepripravljenost javnosti,
da bi se osebno udeležila preganjanja Judov, se je dopolnjevala s
pripravljenostjo, da sprejema ukrepanje države ali mu vsaj ne
nasprotuje«(pravtam,str.128).

Ni trebavložiti pravvelikomiselneganapora,da tudina tem
mestu potegnemo vzporednico z današnjim obravnavanjem
'nelegalnih' migrantov. Z diskurzom o človekovih pravicah ter
natančnim načrtovanjem tehnik in postopkov pridrževanja in
odstranjevanja se v Centrih za tujce vnaprej preprečuje upore
znotraj institucije, zagotovi se normalizacijo navzven ter
zagotovisodelovanjeuslužbencevvsistemu,ki jezatiralski.Kot
ugotavlja Bauman (2006) in z njim Zornova (2006), uslužbenci
vpsihološkempogledulažjeizvajajokruteinnepravičneukrepe,
čepravneželijobitikrutialinepravični,česopolicijskipostopki
razdeljeninaposameznefazeinmedposamezneslužbe.Zornova
(2006, str. 68) še dodaja, da je za psihološko distanciranje
uslužbencev od prebežnikov, zaprtih v centrih za tujce, nujna
»njihovarasističnakonceptualizacija,kijoproducirajotakomediji
kotevropski(med)vladnidiskurzi.«

Pravtakolahkopodporo(alivnajboljšemprimerubrezbrižnost)
javnosti opazimo pri vprašanju zapiranja migrantov v zaprte
institucije. Nevladne organizacije, ki naj bi migrantom nudile
pravno,psihološkoindrugopodporo,sozgoljkozmetičnipopravki
tega zatiralskega sistema.Medtem ko jemorda zaznati odpor do
fizičnihzlorabinkratenjčlovekovihpravicznotrajzaprteinstitucije,
paseobstoja teh institucijvvečiniprimerovneproblematizira.V
temkontekstulahkoponovimovprašanje,kigavsvojembesedilu
postaviZornova(pravtam,str.71):»Alijespoštovanječlovekovih
pravicvtem,dasenehumanapooblastilaizvajajonahumannačin?«

Neoliberalni kapitalistični logiki upravljanja sveta namreč ni v
interesu, dabi se napodročjunelegalnihmigracij osredotočila na
odpravljanje izkoriščevalnega dela na črno, nelegalne trgovine ali
tihotapljenjaljudi,temvečravnoobratno:ciljukrepovnapodročju
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nelegalnih migracij je »produciranje nelegalnosti, ki opravičuje
uporabo represivnih metod kot sta pridržanje in deportiranje«
(Balibar, 2004, vZorn, 2006).Takonelegalnost, ki bimoralabiti
odpravljena, »postane razlog za obstoj varnostnega aparata in
pripomore k produciranju 'sindroma ogroženosti', ki zajame celo
družbo« (prav tam, str. 71). Rezultat takih ukrepov in politik je
simbolno sporočilo o normalnosti izjemne obravnave, kar v širši
javnosti»dajevtisizjemnenevarnosti,izjemnanevarnostopravičuje
represivnoobravnavointakojekrogvzrokovinposledicsklenjen«
(Zorn,str.62).

Seveda pa obstaja tudi druga, bolj optimistična stran učinkov
migracij. Migracije namreč odpirajo nove koncepte, prostore in
skupnosti,kilahkotemeljijonasolidarnostiinuvajajonovepojme,
s katerimi poskušajo odpirati meje državljanstva in redefinirati
delovanje v smeri pridobivanja konkretnih pravic, neodvisnih od
pripadnostidoločeni(nacionalni)identiteti.TakopoEvropinerasejo
zgoljCentrizapridržanjetujcev, temvečvsevečtakoimenovanih
Socialnih centrov, znotraj katerih je delovanje raznovrstnih
posameznikov in posameznic usmerjeno v ustvarjanje sveta, ki
temelji na enakopravnosti, pravičnosti, avtonomnosti, demokraciji
indostojanstvuzavse.
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Povzetek

Migracijesodobnodružbospreminjajovmultikulturno
družbo. S pojmom multikulturalizma se srečujemo na
različnihpodročjih,pravtakosterminološkopestrostjo
priopredelitvahpojma.Vprispevkuseosredotočamna
pedagoškopoljeinkonceptinterkulturnepedagogike,na
njenenormeinpoložajpriseljencevvslovenskihšolah.
Šola jeedenpomembnihdejavnikovprivzpostavljanju
multi-/interkulturnega diskurza v družbi. Ugotavljam,
da imata slovenska država in njeno šolstvo možnosti
in izhodišča za interkulturnost, vendar se ta v praksi
uresničujejoledeloma.

Ključne besede: priseljenci, multikulturalizem,
interkulturalizem,vzgojainizobraževanje.
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Abstract

Migrations are changing modern society into a
multicultural society.Thenotionofmulticulturalism is
encounteredindifferentareas,asistheterminological
diversity in the definitions of the notion itself. The
contribution focuses on the field of pedagogy, the
concept of intercultural pedagogy and its norms, and
on the situation of immigrants in Slovenian schools.
Schoolsareanimportantfactorinestablishingamulti-/
intercultural discourse in society. It is ascertained
thattheSlovenianstateanditsschoolsystemhavethe
possibilitiesandstartingpointsforinterculturalism,yet
thattheseareonlypartiallyrealisedinpractice.

Key words: immigrants,multiculturalism,
interculturalism,education.

Uvod

Značilnostsodobnegasvetasotudimigracije,tepazasabopuščajo
oz. prinašajo spremembe. Neposredno s tem je povezan pojem
multi-oziromainterkulturnosti.Spojmomsesrečujemonarazličnih
področjih–nasociološkem,antropološkem,pedagoškem…

Vendar pa opredelitve multikulturalizma niso enopomenske,
terminološka pestrost pojmovanje in razumevanje naredi še bolj
kompleksno.Članekseosredotočanapedagoškopoljespredpostavko,
da je šolaproduktdružbe,vendarnanjo tudivpliva terpredstavlja
normeinstremljenjainterkulturnešoleinpedagogike,sajimaprav
šola možnost, da v praksi uresničuje koncepte interkulturalizma.
Družbenipogojipasomejepedagoškihprizadevanj,kotpraviSkubic
Ermenčeva (2003a), saj bo interkulturno izobraževanje uspešneje
funkcioniralo v družbi, ki sprejema in spoštuje kulturno, etnično,
narodno raznovrstnost svojegaprebivalstva, ki v tej raznovrstnosti
vidi kakovost in osnovo za svoj razvoj, ki spodbuja integracijo
raznovrstnih ljudi innjihovihkultur.V temokvirubopredstavljen
položajpriseljencevvslovenskišoli.
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Migracije

Ljudje so se in sebodo selili.Mobilnost je značilnost ljudi, ki
omogoča razvoj s spoznavanjem novih dimenzij realnosti. Tudi
Slovenijasemigracijamni izognila.Zaostrenepolitične,družbene
in gospodarske razmere po osamosvojitvi so začele vzbujati
v večinskem slovenskem prebivalstvu občutek ogroženosti in
nacionalne nestrpnosti. Situacija je še toliko bolj kompleksna, saj
jeSlovenijadoživelaposebenfenomen,kososeznotrajdržavnaoz.
medrepubliškapriseljevanjaspremenilavmeddržavna.Ponastanku
novih držav na ozemlju nekdanje Jugoslavije so kot (večinoma
ekonomski)migrantipostalitujcivnovihdržavah,poudarjaŽagar
(1996, vTrnovšek, 1996) in nadaljuje, da so v primeru, ko so ti
migrantizaprosilizadržavljanstvonovihdržavingadobili,s tem
sicerdobilivsedržavljanskepravice,nepa tudiposebnihetničnih
pravic.

V šolskem prostoru se srečujemo s skupino otrok in mladih,
za katere je pogosto uporabljen izraz druga (zdaj že tudi tretja)
generacijapriseljencev.Klinar (1985,vTrnovšek,1996)pravi,da
sepojemdrugageneracijapriseljencevpoteoretičnihopredelitvah
nanašanaotrokepriseljencev,starihdo20let,kiimajovsajenega
od staršev s tujim poreklom. Migrantskega statusa ne dobijo po
svojivolji,ampakzaradiodločitvestaršev,torejjetastatuspripisan,
podedovan. Razlikujemo tiste, ki so že bili rojeni v Sloveniji, in
tiste,kisobilirojenidrugje.

Razpotnikova (2002a) opozarja, da ta izraz usmerja pozornost
predvsemnaposebnostitepopulacije,nadejstvo,daserazlikujejo
oddomačihprebivalcev.Odvračapadrugopomembnodejstvo,da
so tomladi, ki prav tako kot njihovi vrstniki slovenskega izvora
pomenijoustaljenopopulacijoSlovenije,sajnidovoljznamenj,ki
bikazala,dasebodovrnilivmatičnekulturesvojihprednikov.Ti
mladisodelslovenskekultureinzaradinjihslovenskaprihodnost
resnemoresleditizgoljkontinuiteti tradicionalnihalipasedanjih
predstavvečinskegaprebivalstvaotem,kajjeinkajbimoralabiti
'slovenskakultura'terkaj'slovenskaprihodnost'(pravtam).
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Terminologija

Na splošno je pojem multikulturalizem tesno vezan na pojav
migracij in odnos med različnimi kulturami, vendar se z vidika
terminologijesrečamospestrostjoteoretskihopredelitev.

LukšičHacinova(1999)ugotavlja,darazličniavtorjiuporabljajo
pojemvrazličnihkontekstihinzrazličnimipomeni.Vpovezaviz
njimsepojavljajošeštevilnidrugipojmi.Pojemmultikulturalizem
lahko označuje konkretno kulturno/družbeno stvarnost, lahko
označuje kvalitativno različne odnose med dominantno kulturo
in drugimi etničnimi skupnostmi ali na neki način združuje
vidik prakse in vidik teorije. Preostale kategorije so še kulturni
pluralizem, interkulturalizem in transkulturalizem. V sociologiji
migracij in v antropoloških teorijah akulturacije se med vsemi
naštetimipojminajpogostejepojavljamultikulturalizem.Katunarić
(1993) poudarja razliko med terminoma multikulturalizem in
interkulturalizem.Pravi,daizrazmultikulturalizemsamopove,da
obstajavečkultur,da teživijovnekemsosedstvu,večodtegapa
nemore izraziti. Interakcijamedposameznikidobi svojemestov
opredelitvi interkulturalizma. Namreč sugerira možnost kot tudi
nujnostnavzkrižnihmedsebojnihzvezmedkulturamioz.njihovimi
pripadniki.

Spojmomamultikulturnostininterkulturnostsesrečamotudiv
pedagoškempolju.

Z interkulturno pedagogiko označujemo pedagogiko, ki jo
določatauniverzalističnipristopinpluralističnaideologija(Cushner,
1998,vSkubicErmenc,2003).Interkulturalistipogostouporabljajo
pojem multikulturalizem za opis stanja večkulturnosti v državi,
interkulturalizempazaopisakcije,kiiztegastanjaizhaja(Zidarić,
1994, vLukšičHacin, 1999).Vendarpavsi avtorji negovorijoo
interkulturnipedagogiki.SkubicErmenčeva(2003b)ugotavlja,da
nekateri rajeuporabljajopojmekotmultikulturna,mednarodnaali
medkulturna, v novejšem času tudi antirasistična pedagogika. Di
Carlova opaža (1996), da se sinonimi za izraze multikulturalen,
plurikulturalen, interkulturalen uporabljajo glede na vzgojne in
šolske rešitve, ki jih multikulturalne družbe sprejemajo. Kalin
(2003)ugotavlja,dajebil izrazmultikulturalizem,kogovorimoo
vzgojiinizobraževanju,zamenjanzinterkulturalizmomalipluralno
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vzgojo in izobraževanjem. Tako je v Evropi nekako prevladalo
stališče,dajenajprimernejšiizrazinterkulturnapedagogika.

Multi-/interkulturna vzgoja in izobraževanje

Kosopostopomazačeleprevladovatizamislimultikulturalizma,
so tudi na šolskem polju začele nastajati posamezne koncepcije
multikulturnega izobraževanja. Danes naj bi šole »v skladu z
multikulturnim pristopom sprejemale prisotne etnične skupine
in njihove posebnosti, od prehrane, vere, jezika, stila oblačenja,
prepričanja, vrednot ter nasploh naj bi bilamanjšinska kultura in
njenaverodostojnapredstavitevvključenavvzgojno-izobraževalni
sistem«(Razpotnik,2002b,str.48).

Primerjalna analiza (Husen idr., 1991, prav tam), ki so jo
opravili trije avtorji v organizacijiAcademia Europea (neodvisna
organizacija vodilnih strokovnjakov iz vse Evrope), kaže, da je
šlaevropskaobravnava izobraževanjamigrantovskozi tri stopnje:
(1) asimilacija; (2) multikulturnost (kar je pomenilo predvsem
to, da imajo otroci migrantov pravico do učenja materinščine in
spoznavanja domačih kultur); (3) integracija in interkulturalizem
(vzpostavljanjesituacijerecipročnegaodnosa,razvojakomunikacije
medkulturami, integracija različnih identitet inkultur).Vendarpa
avtorjiopozarjajo,dajepojeminterkulturalizmanejasenindrugače
razumljenoddržavedodržave,odavtorjadoavtorja.

Mnogo avtorjev (Lukšič Hacin, 1999, v Mrvar, 2004)
izpostavljajošolokotnajpomembnejšoinstitucijo,kilahkozagotovi
vzpostavitevnovegamultikulturnegadiskurzasploh.

Skubic Ermenčeva (2003a) dodaja, da imata v sodobni obliki
interkulturnavzgojainizobraževanjeciljugotoviti,kakšnesoovire
za doseganje boljšega učnega uspeha manjšinskih učencev, in si
prizadevati za njegov dvig, pripomoči k ustvarjanju pogojev za
ohranitevinustvarjalnonadgradnjoposebnihidentitetmanjšinskih
učencev ter si prizadevati za boljšo usposobitev vseh učencev za
življenjevmultikulturnidružbi.

»Skupna točka vseh sodobnih teoretskih smeri in pedagoških
praks,kiobravnavajoetničneoz.kulturnemanjšine,jevzpostavitev
integracijskešolskepolitikekottemeljnegastandardademokratične
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in pluralne šole.« (Ermenc, 2004, str. 190.)Odzivanje sistema na
različnost in raznovrstnost populacije, ki terja več diferencirane
obravnave, pa mora potekati v okviru inkluzivne šole, pravi
Ermenčeva(pravtam).

Pri tem moramo poudariti, da je »v tem smislu seveda
problematičen tak pristop, ki priseljenske učence obravnava le
kot učence s posebnimi potrebami« (Skubic Ermenc, 2003a, str.
124). Se pravi, da interkulturna pedagogika ne sme biti specialna
pedagogika,ampakmorazajeticelotnišolskiprostorpatudistarše
inlokalnoskupnost.»Todadanebitadrugačnaobravnavapomenila
dodatnestigmatizacijeinizključenosti,semoraspremeniticelotna
kulturašole.«(SkubicErmenc,2003b,str.56.)

Zastavisevprašanje,kakotakšnoprilagajanjevečineinmanjšine
udejanjiti v našem družbenem prostoru. Skubic Ermenčeva (prav
tam)ocenjuje,dasejeobzadnjišolskiprenovivzpostavilrazmislek,
kako spodbujati odličnost in pri tem ne povzročati neenakosti.
Kljub temu se z vidika etničnihmanjšin – avtorica je izpostavila
t. i. narodne skupine, ki v nasprotju z narodnimi skupnostmi
niso politični subjekti – kažejo določene ovire na poti njihovega
uresničevanjadejanskihenakihmožnosti.

V nadaljevanju Ermenčeva (2004) ugotavlja, da je šola
v Sloveniji koncipirana kot slovenska šola, torej takšna, ki
spodbuja razvoj slovenske narodne identitete in ki hkrati učence
vedno bolj poudarjeno usposablja za življenje v Evropski
skupnosti. Nezadovoljivo ocenjuje naravnanost šole na evropski
multikulturalizem, zanemarjenpa jenotranji, ravno takoglobalni.
Asimilacijskanaravašolesekažetudivskorajdaneobstojupoukao
kulturahmanjšin.Pojavljajosecelonekaterediskriminacijskeprakse
(najmočnejše: nasprotovanje rabi maternih jezikov v neformalnih
okoliščinah,nasprotovanjeposlušanjudoločeneglasbe).

Interkulturni kurikulum in enake možnosti 

Resman(2003)ovprašanjuinterkulturnegakurikulumapravi,da
tanebismelpomeniti,dabomovšoli,vkaterosovključeninpr.
Romi,učiliromskegajezikatudineromskeučence.Tudinepomeni,
da bomo v šoliRome učili samo romščine in romske kulture, da
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bomoimelidvavrednostnasistemaindvaločenakurikuluma.Šola,
ki afirmira interkulturno vzgojo, bo povezala nacionalni program
sprispevkistarševindrugihsubjektovkulturnegaokoljavceloto,
praviavtor,sajinterkulturnikurikulumčrpaizkulturnezgodovine
manjšineterstehvidikovpojasnjujeprincipeinkoncepteživljenja
manjšine in posameznika v njej. Šolski kurikulumi bodo tako
imeli skupni nacionalni okvir ter lokalne in šolske posebnosti,
torejsebodomedsebojrazlikovali.Interkulturnikurikulumni,če
se ‘običajnemu’ (tradicionalnemu) ali celo samo učnim načrtom
posameznih predmetov doda nekaj posebnosti življenja manjšin,
ampak pomeni, da se posebnosti socialnega in kulturnega okolja
ter manjšin vključujejo v vsa področja dela šole: v postavljanje
temeljnihvrednotživljenjamedučenciindrugimi,vvsebinepouka
in dejavnosti zunaj njega, v oblikovanje pravil vedenja in zaščito
pripadnikovkulturnihmanjšin,poudarjaResman(pravtam).

Kljub integracijski politiki pa so ves ta čas ostajala opozorila,
damora enakostmožnosti ostati vodilnonačelo šolskih politik in
pedagogike, še zlasti zato, ker je njegovo uresničevanje pogosto
v konfliktnem odnosu z željo po učinkovitem in izmerljivo
kakovostnem šolstvu. Na to nas opozarja Rawls, ko pravi, da je
pravično v šoli več pomoči nuditi deprivilegiranim, pa čeprav
bodouspehimanjšivprimerjavi zuspehiučencev,kiprihajajo iz
privilegiranihskupin–karvpraksipogostotudiso(Kodelja,2002,
vSkubicErmenc,2003a).

SkubicErmenčeva(pravtam)ugotavlja,dameddeprivilegirane
družbeneskupinetradicionalnosodijotudietničnemanjšine,zatoje
trebavpedagogikipozornostposvetititejpopulacijiinsevprašati,
aliimajoenakemožnostizaučniuspehkotvečinskinarodvdržavi.
Ugotovitijetreba,alipotrebujejoposebnopomoč.Česeizkaže,da
jepomočpotrebna,potemjetrebaodgovoritinavprašanje,kakšna
mora ta pomoč biti.Različnost učencev terja različno obravnavo,
čegledamovlučietičnepravičnostialiaktivnepravičnosti,kotjo
pojmujeMedveš (2002, vDevjak, 2005). Sklepam, da to zahteva
svojevrstenpreobratvtradicionalnilogikienakosti,sajsepostavlja
novizzivsprejetirazličnoravnanjeinobravnavokotnormo.

Po drugi strani pa Skubic Ermenčeva (2003a) opozarja, da je
zgodovina šolstva pokazala, da je različna obravnava zavirala
uresničevanjeenakihmožnosti.Ševednotorejostajadilema,alista
ločevanjeinrazličnaobravnavaupravičeni,inčesta,kakšnimorata
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bitiinpodkakšnimipogojipotekati,danimatanegativnihučinkov,
temveč pozitivne. Tovrstna dilema se zdi izredno pomembna, saj
različnaobravnavalahkopomenitudistigmatiziranjeučenca.Poleg
omenjenega pa mora v šolah »veljati tudi načelo odličnosti – v
vsakegaučencajepotrebnovložitivse,karjevmočišoleinučitelja,
dabodosegel,karzmoreinželi«(pravtam,str.97).

Za interkulturno vzgojo in izobraževanje imajo ta spoznanja
velik pomen. Skubic Ermenčeva (prav tam) odkriva, da v šolo
vstopajo otroci, ki prinesejo zelo različne in specifične družbene
zaloge znanj.Avtoricameni, da tisto, 'kar vsi vemo', v sodobnih
heterogenihdružbahpomeniletisto,'karvevečinskoprebivalstvo':
kar vedo denimo tisti, ki so podvrženi 'slovenski socializaciji
srednjegarazreda'(večinaslovenskihstarševpripadnikovsrednjega
razredanpr. svojeotrokeuči istihpesmic, jimbere iste zgodbice,
jim dovoljuje in prepoveduje istovrstne stvari, kupuje iste igrače,
jihvodina istovrstna igrišča, znjimivodipogovorena istovrstne
teme in istovrstne načine). Poudarja, da imajo otroci, ki rastejo v
drugačnih okoliščinah, drugačno zalogo znanj, drugačno kulturno
znanje. Bolj so njihove kulture oddaljene od večinske, večje so
razlike.Učiteljiinšolafunkcionirajoskladnoznormamisrednjega
razreda, v Sloveniji pač slovenskega. Tisto, kar se pedagoškemu
kadruzdisamoumevno,sezdisamoumevnotudivečinskipopulaciji
otrok.Kopapridestemkadromvstikotrok,kinosissabodrugačno
zalogo znanj, je precej večja verjetnost, da pride do drugačnega
interpretiranjadogodkov in situacij, zato tudi donerazumevanj in
konfliktnosti, celo označevanja otrok iz ‘manjšinskih svetov’ kot
odklonskih.Učnodelovtakemprimerupostaneoteženo,ravnotako
funkcioniranjeobeh–gotovonevprid tem 'drugačnim'učencem.
Dabiučiteljitemučencempribližališolskoznanje,morajonarediti
precejveč(pravtam).

Ob tem se odpira tudi dilema vrednot v interkulturni šoli.
Skubic Ermenčeva (prav tam) pravi, da na tem področju prihaja
donajvečkonfliktov, saj sevmultikulturnidružbipogosto zgodi,
da morale posameznih skupnosti trčijo ob državljanske vrednote.
Demokratičnadružba funkcionira na osnovi univerzalnih vrednot,
ki pa imajodiskurzivnonaravo.Gre zakorpusvrednot, zakatere
je bil dosežen konsenz o univerzalnosti. Zato so to dejansko
partikularnevrednote,kipa jim je sodobnadružbapodelila status
univerzalnosti.Čepasopartikularne,potemsoenakovrednedrugim
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sistemomvrednot.Čejetako,semoravdemokratičnidružbislišati
tudinjihovglas.

Tudi Kovač Šebartova (2002, v Devjak, 2005) se sprašuje,
kako ravnati, ko se postavlja dilema neskladij in nasprotje med
določenimivrednotamioziromaprepričanji staršev terznanjem in
vrednotami,ki jihposreduje javnašola.Odgovornajdevzahtevi,
da mora v šoli biti prostor za znanstveno resnico, za različnost
pogledov,predvsempamorabitišolamesto,kjerjedovoljenatako
svobodna razprava kot soudeležba učencev v celotnem vzgojno-
izobraževalnemprocesu.

Takšen odgovor ustreza tudi načelom interkulturnosti. Pri
tem dodajam še poudarek Kovač Šebartove in Kreka (2003), ki
opozarjata,dasenimogočeizogniti,dašolanebiformiralavsmeri
skupne identitete, to pa pomeni, da vključevanje, ki si prizadeva
ohranjatimanjšinske identitete, zahteva tudi posegv te identitete.
Legitimnost takšnega poseganja je v tem, da to lahko zagotavlja
dejanskointegracijo–neasimilacijo–vdružbo,vkaterivsiskupaj
živimo,intakšnaintegracijajezdružljivazmultikulturnostjo.

Multi-/interkulturnost v slovenskem prostoru

Multikulturnost sevnašidržavivežepredvsemnaspoštovanje
človekovihpravic,napriznanjeavtohtoneitalijanskeinmadžarske
narodne skupnosti ter na (manj zavezujoče) priznanje romske
skupnosti (Skubic Ermenc, 2003a). Tak koncept ima z vidika
pojmovanjamultikulturnostikotgibanjazaspremembohierarhičnih
odnosovvdružbipomanjkljivosti.

Stanje prebivalcev Slovenije po popisu iz leta 2002 kaže, da
v Sloveniji živi 16,9 % prebivalcev, ki se ne opredeljujejo za
pripadnikeslovenskeganaroda(pravtam).Čepogledamopodatkeo
maternemjeziku,pasoštevilkenekolikodrugačne:87,7%ljudise
jeopredelilozaslovenščinokotmaternijezik,zdrugimibesedami
12,3%prebivalcev imadrugematerne jezike,mednjimise jih je
samo0,2%opredelilozaitalijanščinokotmaternijezikin0,4%za
madžarščino.Večinamedtemidobrimi12%jematernihgovorcev
jezikovbivšeJugoslavije.Negledenato,dajeotrokinmladostnikov
pripadnikov italijanske inmadžarskenarodnosti bistvenomanj, je
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zanjihvSlovenijiorganiziranoprilagojenošolstvo,medtemkoza
bistveno večjo skupino Hrvatov, Bošnjakov, Srbov, Makedoncev,
ČrnogorcevinAlbancevniorganiziranopraktičnonič.

Roterjeva (2004) pravi, da je slovenska situacija še posebej
zanimiva za raziskovanje pojmovanja manjšin v evropskem
kontekstu,insicerpredvsemzaraditega,kerštevilčnonajmočnejše
skupnosti, ki se na popisih prebivalstva v etničnem smislu
opredeljujejo za Neslovence, sestavljajo državljani Republike
Slovenije.

Če naj dodatno osvetlim slovensko situacijo, naj povem, da
v Sloveniji ločimo dve vrsti etničnih manjšin, in sicer narodne
skupnosti (italijansko, madžarsko in romsko), ki imajo politično
subjektiviteto urejeno z ustavo in zakoni, in narodne skupine
(srbska, hrvaška, bošnjaška, albanska in druge). Zadnje nimajo
ustavnoinzakonskoreguliranihznakovpolitičnesubjektivitete,jim
papripadajovsečlovečanskepravicekotvsemskupinamtakevrste,
npr.jezikovnimskupinam(SkubicErmenc,2003a).

Vendar pa Beštrova (2003) pravi, da ima Slovenija temelje
za integracijsko politiko, ki upošteva pluralnost slovenske
družbe. Temelji so bili postavljeni leta 1999, ko je državni zbor
sprejel Resolucijo o imigracijski politiki RS, v kateri je bila
integracijska politika opredeljena kot eden od treh elementov
imigracijske politike.Resolucija je upoštevala kulturno pluralnost
slovenske družbe in gradila cilje integracijske politike na načelih
enakopravnosti,svobodeinvzajemnegasodelovanja.Kovač(2003)
ugotavlja,dajeslovenskazakonodajaboljalimanjposrečenakopija
evropskihsmernic,manjkapajinadgradnja,kibimoralauskladiti
tritemeljnapodročja:azilnopravo,preseljevanjeljudiinintegracijo
tujcevvslovenskodružbo.

Komisija pri Ministrstvu za šolstvo in šport je v maju 2007
pripravila Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov
migrantovv sistemvzgoje in izobraževanjavRepublikiSloveniji
(Barle-Lakota idr., 2007), v kateri opredeli trenutno stanje s
ključnimi problemi, povzame zakonske podlage, opredeli otroke,
učenceindijakemigrante,predstaviprimeredobreprakseiztujine
in postavi cilje, načela in ukrepe vključevanja otrok, učencev in
dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji.
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Vse to je nujno izhodišče, saj Kovač (2003) pravi, da so
migracije objektivno dejstvo in da jih Slovenija v prihodnjih 50
letihpreprostopotrebuje,dabipreživelakotekonomska,socialnain
političnaentiteta,intonegledenaintegracijskeproceseinevropski
političnoekonomskiglobalizem.Zatonemoremotrditi,damigranti,
prebežniki in azilanti zgolj obremenjujejo slovensko državo.
Nasprotno, obremenjujejo jo toliko, kolikor so slovenske vladne
in nevladne institucije nesposobne, da bi z razvojno strategijo in
drugimi politikami migracijske tokove iz stroškovnih postavk
spremenilevsvojorazvojnopriložnost.

Ugotavljam, da slovenska država v praksi priseljencem, tudi
drugi generaciji, posveča premalo pozornosti, čeprav ima za
tovrstno ukrepanje podlago v različnih dokumentih, ki jih bomo
preletelivnaslednjempodpoglavju.

Zakonske podlage

Mednarodniuradzaizobraževanje(IBE),kidelujepodokriljem
Unesca, Svet Evrope in Mednarodno združenje za interkulturno
vzgojo in izobraževanje (IAIE) so leta 1999 izdali publikacijo
(Batelaan, 1999, v Skubic Ermenc, 2003a), v kateri so zbrali
odlomke za interkulturno izobraževanje relevantnih dokumentov,
ki predstavljajo mednarodno pravo in civilizacijsko normo
interkulturnosti v pedagogiki. Skubic Ermenčeva (prav tam)
poudarja, da jeSlovenija članicaOrganizacije združenih narodov,
Unesca, Sveta Evrope, OVSE-ja in Evropske unije. S tem se je
našadržavazavezaladoločenimpravilom innormam,ki so jih te
organizacijeoblikovaleinkijihspoštujejo.Takojemoralnointudi
pravno zavezana k spoštovanju njihovih norm in vrednot, enako
tudinapodročjuinterkulturnegaizobraževanjainvzgajanja.

Avtorica (prav tam) meni, da je osnova za vsa interkulturna
besedilaSplošnadeklaracijaočlovekovihpravicah,kjerv26.členu
piše, da mora biti izobraževanje usmerjeno k polnemu razvoju
človekoveosebnostiinutrjevanjuspoštovanjačlovekovihpravicin
temeljnihsvoboščin,damorapospeševatirazumevanje,strpnostin
prijateljstvomedvseminaroditermedrasamiinverskimiskupinami
ter pospeševati dejavnost Združenih narodov za ohranitev miru.
Za Slovenijo so relevantni dokumenti Združenih narodov ter
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dokumenti Unesca in Sveta Evrope. Pomembna je tudi Splošna
deklaracijao jezikovnihpravicah,kipravi,dasonekaterepravice
neodtujljive in jih jemogoče uveljavljati v kateremkoli položaju,
insicerpravicobitipriznanzapripadnikajezikovneskupnosti,do
uporabelastnegajezika,zasebnoinvjavnosti,douporabesvojega
imena,domedsebojnepovezanostiindruženjazdrugimipripadniki
ter do ohranjanja in razvijanja lastne kulture. Kolektivne pravice
jezikovnihskupinpalahkovključujejotudipravicodopoučevanja
njihovega lastnega jezika inkulture,pravicodostopadokulturnih
dobrin, pravico do enakopravne zastopanosti jezika in kulture
v sredstvih javnega obveščanja ter pravico do komunikacije z
vladnimitelesiinvdružbenoekonomskihodnosihvlastnemjeziku.

V Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov
v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Barle
Lakota idr., 2007) je navedeno, da izobraževanjeotrokmigrantov
obravnavajo tri evropske direktive, v katerih je poudarjeno,
da morajo države članice zagotoviti tem otrokom brezplačno
poučevanje,vkateregaspadazlastiustreznoprilagojenopoučevanje
uradnega jezika države gostiteljice, spodbujati učenje maternega
jezika in kulture države izvora ter omogočiti dostop do vzgojno-
izobraževalnegasistemapodenakimipogoji,kotgaimajodržavljani
državegostiteljice.

Slovenskezakonskepodlage(pravtam)omožnostihvključevanja
otrokpriseljencevtemeljijonaZakonuoorganizacijiinfinanciranju
vzgoje in izobraževanja, ki med cilji v 2. členu opredeljuje
zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost
ter telesno in duševno konstitucijo ter vzgajanje za medsebojno
strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje
drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih
in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, razvijanje enakih
možnostiobehspolovinstemrazvijanjesposobnostizaživljenjev
demokratičnidružbi,karprispevakuresničevanjupravicevsakega
dovzgojeinizobraževanjabrezdiskriminacijealiizključevanjaink
spodbujanjuenakihvzgojno-izobraževalnihmožnosti.

Poleg omenjenega pravice do vključevanja otrok migrantov
v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem obravnavajo Zakon o
osnovnišoli,Zakonogimnazijah,Zakonopoklicneminstrokovnem
izobraževanju, Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, Zakon o
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azilu,Pravilnikonačinihinpogojihzagotavljanjapravicprosilcem
za azil inUredba o pravicah in dolžnostih beguncev vRepubliki
Sloveniji. Možnost vključevanja v vrtec pa v zakonih razen v
Uredbi o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji
ni izrecno izražena. Možnost učenja slovenščine je za otroke
migrantovzakonskopredvidena,vendarseobseg inoblikaučenja
slovenščinevposameznihzakonihzelorazlikujeta.PisciStrategije
vključevanja otrok, učencev in dijakovmigrantov ugotavljajo, da
sovtempogledurazlikemedposameznimiskupinamipriseljencev
razmeromavelike(tabela1)(pravtam).

Tabela1:Razlikemedposameznimiskupinamipriseljencevgledemožnosti
učenjaslovenščine(pravtam,str.12).

Skupina
priseljencev

Pravicado
dodatnegapouka
slovenščinev

splošnihzakonih

Pravicadododatnega
poukaslovenščine
vzakonih,ki

zadevajovzgojoin
izobraževanje

Dejansko
izvajanje

(veljasamoza
OŠ)

Financer

Ekonomski
priseljenci

pravicaje
izražena,št.urje
neopredeljeno

pravicaniizražena
doeneurena
tedenoz.do35
urnaleto

MŠŠ
(samo
OŠ)

Priseljencis
slovenskim
državljanstvom

pravicaje
izražena,št.urje
neopredeljeno

pravicajedelno
izražena(samov
Zakonuoosnovni
šoli)

doeneurena
tedenoz.do35
urnaleto

MŠŠ
(samo
OŠ)

Otrociprosilcev
zaazil

pravicaje
izražena,2urina
teden

pravicaniizražena
doeneurena
tedenoz.do35
urnaleto

MŠŠ
(samo
OŠ)

Otrocibeguncev
pravicaje
izražena,300ur
naleto(+100ur)

pravicaniizražena
doeneurena
tedenoz.do35
urnaleto

MNZ

Ugotavljam,daSlovenijaosnovnezakonskepodlageima,vendar
stanje v naši državi pričuje, da vsa dana priporočila in zakonska
izhodišča uresničujemo le v drobcih. Iz teh izhodišč si oglejmo
standardeinterkulturnostivSlovenijiinstanjevslovenskihšolah.



166 S o c i a l n a  p e d a g o g i k a ,  2 0 1 0  v o l . 1 4 ,  š t .  2 ,  s t r.  1 5 3  -  1 7 6

Standardi interkulturnosti in slovenski šolski 
prostor

Republika Slovenija je decembra 2003 v Bruslju podpisala
Skupni memorandum o socialnem vključevanju, v katerem je
zapisanastrategijadoseganjaciljevsocialnegavključevanjainkjer
so opredeljeni ključni izzivi ter ukrepi za zmanjševanje revščine
insocialneizključenosti tudinapodročjuvzgojeinizobraževanja.
Memorandumu je sledila priprava nacionalne strategije o
uresničevanju ciljev socialnega vključevanja. Memorandum med
drugimitemamiomenjatudiranljiveskupine,vkateresouvrščeni
invalidi, romska etnična skupnost, brezdomci in drugi – žrtve
nasilja,osebestežavamivduševnemzdravju,osebevpostpenalni
obravnavi in osebe brez dovoljenja za delo, vendar ne posveča
posebnepozornostipriseljencem(Skupnimemorandumosocialnem
vključevanju,2003).

Pojavi se vprašanje, koga pravzaprav naša država opredeli kot
priseljencainkakšnisostandardiinterkulturnostiprinas.Evropsko
omrežje za izmenjavo informacij o vzgoji in izobraževanju je v
letu 2003/04 pripravilo študijo o urejanju problematike šolanja
otrokpriseljencev,vkaterijesodelovalatudiSlovenija.Vporočilu
beremo, da so glede na veljavno zakonodajo otroci, ki se štejejo
kot otroci priseljencev, razdeljeni na kategorije po bivalnem
statusu, in sicer na otroke tujcev z dovoljenjem za stalno bivanje
ter otroke tujcev z dovoljenjem za začasno bivanje, kamor sodijo
otroci z začasnim zatočiščem, otroci prosilci za azil in otroci, ki
jimjepriznanaposebnaoblikazaščite,terotrociazilanti(Urejanje
problematikešolanjaotrokpriseljencevvSloveniji,b.d.).

Vendar pa Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov
migrantovv sistemvzgoje in izobraževanjavRepublikiSloveniji
(BarleLakotaidr.,2007)razumepojemmigrantširšeinpriseljence
razdeli v več skupin. Prva so nekdanji priseljenci, ki imajo
slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v Republiki
Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija
priseljencev), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so
pridobile državljanstvo.V drugo skupino lahko štejemo osebe, ki
nimajoslovenskegadržavljanstvainsotakot.i.tipičnimigranti,pri
čemersetaskupinadelišenadvepodskupini,insicernamigrantes
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pridobljenimdovoljenjemzastalnoprebivanjevRepublikiSloveniji
in migrante z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji. Specifična kategorija so prisilni migranti, ki jo tvorijo
osebezzačasnozaščito,prosilcizaazilinbegunci.Opozoritivelja
nakategorijomigrantovsposebnimstatusom,kijepostalaaktualna
z vstopomSlovenije vEvropsko unijo, in sicer gre za državljane
držav članic Evropske unije. Del otrok migrantov so tudi otroci
slovenskihizseljencevinzdomcev(sslovenskimdržavljanstvomali
brez),kisosevrnilivdomovino.

Kaže, da je Slovenija s to strategijo storila korak naprej k
prepoznavanju potreb in pravic pripadnikov različnih skupin
priseljencev, tudi pripadnikov narodnih skupin oz. priseljencev s
slovenskimdržavljanstvom,adrugihnarodnosti.

Ministrstvozašolstvoinšportnasvojihspletnihstranehzapiše,
dajebiloobpregleduusklajenostinašegasistemazevropskimna
področju izobraževanja s strani EU ugotovljeno, da zagotavljamo
evropskestandarde.Izzivivprihodnjenajbišlivsmerizboljševanja
stanjazarazličneciljneskupine:zaotrokepriseljencevdržavljanov
Republike Slovenije, za otroke priseljencev tujih državljanov v
Sloveniji – tako tistih, ki prihajajo iz držav EU, kot tistih iz t. i.
tretjihdržav(Mednarodnosodelovanje,b.d).

Avtorji Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov
migrantovv sistemvzgoje in izobraževanjavRepublikiSloveniji
(pravtam)medključneproblemeprivključevanjuotrokmigrantov
v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem uvrščajo pomanjkljive
zakonske podlage, neoblikovane strategije in instrumente za
vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja,
pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih
delavcev za kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti,
pomanjkljivoznanjeslovenščine(neznanjejezika)otrokmigrantov,
neustreznovrednotenjepomenaohranjanja jezika inkultureotrok
migrantov in neenako vrednotenje teh v primerjavi z jezikom
in kulturo slovenskega okolja ter nezadostno vključenost otrok
migrantovinnjihovihstarševvšolskoinširšeslovenskookolje.

Poročilo o urejanju problematike šolanja otrok priseljencev
temeljezaintegracijskopolitikopostavinaResolucijooimigracijski
politiki Republike Slovenije. Na podlagi Resolucije imajo vsi
šoloobvezni otroci na ozemlju Republike Slovenije pravico do
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šolanja. V osnovno šolo se lahko vključijo brez kakršnihkoli
posebnihpogojev,drugačnihodtistih,kiveljajozaučenceslovenske
državljane. Zakonsko je določeno, da je brezplačno šolanje na
srednjem in visokošolskem programu zagotovljeno otrokom
tujcev,čeje izpolnjenpogojvzajemnostimeddržavama(Urejanje
problematike…,b.d.).

Priosebahzzačasnimzatočiščem(vojnihbeguncevizBiH)ter
beguncihpoZakonuoazilusepogojovzajemnostineizvaja,takoda
selahkovsinjihoviotrocišolajobrezplačno.Izdržavnegaproračuna
sezagotavljajosredstvazazagotovitevpravicedoosnovnošolskega
izobraževanjaprosilcemza azil v enakemobsegu innanačinkot
zadržavljaneRepublikeSlovenije.Izsredstevdržavnegaproračuna
se tudi zagotovijo sredstvaza individualno in skupinskopomočv
prvem letunjihovega šolanja, in sicernajvečdodveuri tedensko
tervčasu,kosovključenivobveznoosnovnošolskoizobraževanje,
šolazagotovibrezplačnouporaboučbenikovizučbeniškegasklada
(pravtam).

Vporočilu je izpostavljeno, da sepriseljenskekategorijeotrok
ne prištevajo v kategorijo otrok s posebnimi potrebami in da
vključevanje otrok priseljencev v šole oziroma oddelke otrok s
posebnimipotrebamipotekapoenakempostopku,kiveljazaotroke
slovenskedržavljane(pravtam).

OdsprejemaZakonaoazilu(1999)inustanovitveAzilnegadoma
vLjubljanijevAzilnemdomuorganiziranvrteczaotrokeprosilce
za azil.V okviru posebne pomoči je bilo leta 1995 organiziranih
55 osnovnih šol, ki so delovale po bosansko-hercegovskem
šolskemprogramu,dodanpa jebilpoukslovenskega jezika, in te
soomogočalebeguncemmehakprehodnaslovenskiosnovnošolski
program(invdržavneosnovnešole)vletu1995/96(pravtam).

Iz poročila izvemo tudi, da skladno z Odredbo o normativih
in standardih ter elementih za sistematizacijo delovnih mest, ki
so podlaga za organizacijo in financiranje programa devetletne
osnovne šole iz sredstev državnega proračuna (Uradni list RS,
št.27/1999),šolezaučence tujcezaprvo letopovključitvivšoli
posredujejo vlogo ministrstvu, ki individualno odobri določeno
številour individualneali skupinskepomočiučencem.Všolskem
letu 2002/003 so imeli učitelja za dodatno strokovno pomoč
učencemtujcemv27šolah(pravtam).
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Država je dajala pomoč šolam (večinoma donacijska sredstva
s strani UNCHR in Zavoda za odprto družbo), ki so vpisovale
otrokezzačasnimzatočiščeminprebežnikesKosova.Kerjebilo
vtehprimerihštevilootrok,vključenihvšole,večje,sošoledobile
dodatna sredstva za malico, za šolska kosila, za dodatno pomoč
učitelju (učiteljem, ki so poučevali te skupine otrok, je pomagal
dodatni učitelj), za izvajanje šolskih dejavnosti (športni, kulturni
dnevi, šola v naravi…) in za brezplačne učbenike iz učbeniških
skladov(pravtam).

Država je (skupaj z donatorji) skrbela tudi za izobraževanje
učiteljev (tako domačih kot v začetnem obdobju za učitelje iz
BosneinHercegovineterpoznejezaučiteljesKosova),vletu1999
pa je za učence, ki so prišli sKosova, organizirala vrsto poletnih
šol in taborov za lažje vključevanje v učni proces in predvsem
za premostitev jezikovnih razlik. V dosedanjem času so pomoč
učencemprivključevanjuvšolskodeloinpripremagovanjuučnih
težavnudilepredvsemnevladneorganizacije(pravtam).

Ministrstvozašolstvoinšportomogočaizvajanjedopolnilnega
pouka maternega jezika ter kulture za učence migrante in
pripadnike novodobnih narodnih skupnosti v Sloveniji. Tako
so lahko v šolskem letu 2005/06 učenci obiskovali dopolnilni
pouk albanskega jezika (Ljubljana), hrvaškega (Izola, Ljubljana,
Maribor),makedonskega(Kranj,Ljubljana,Jesenice,Novagorica)
insrbskegajezika(Maribor).Prvičpajebilvšolskemletu2005/06
organizirandopolnilnipouknemškegajezikazaotrokemigranteiz
Nemčije (Ljubljana).Ta pouk je prostovoljen in poteka enkrat na
tedenvučenčevemprostemčasu(Mednarodnosodelovanje,b.d.).
Poleg tegaobstajamožnostučenjamaternega jezika tudivokviru
izbirnihpredmetovvosnovnišoli.Vnekaterihšolahžepoučujejo
hrvaščino (kot drugi tuji jezik), pripravlja pa se učni načrt za
srbščino(Urejanjeproblematike…,b.d.).

Prav tako je za učence tujce organizirana pomoč pri učenju
slovenskegajezikavcentrihvLjubljani,Celju,Mariboru,Postojni,
Črnomlju in Kozini. Vendar je v šolah, v katere so vključeni
posamičniučenci,težkoorganiziratiposebnopomoč(pravtam).

Ugotavljam,daimataslovenskadržavainnjenošolstvomožnosti
in izhodišča za interkulturnost, vendar se ti v praksi uresničujejo
le deloma in le na določenih področjih. V praksi se strokovni
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delavci srečujejo z organizacijskimi ovirami, o možnostih, ki jih
imajo otroci priseljencev, so slabo informirani, mreže pomoči so
velikokratomejenenavečjecentreinmesta,zakonskadoločilaniso
opredeljenaalipaseneizvajajo.

Usposabljanje strokovnih delavcev 

Čeprav postaja načelo interkulturnosti pomembno načelo,
ki prispeva k usposabljanju mladih generacij za življenje v
multikulturni skupnosti, v Sloveniji ne zasledimo organiziranega
sistematičnegausposabljanjaučiteljevzamultikulturnopopulacijo
in interkulturno pedagogiko. Bodoči učitelji se sicer lahko
seznanjajosposameznimielementi interkulturnostivčasuštudija,
skromna ponudba interkulturnih tem pa se najde tudi v katalogih
programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih izdaja
Ministrstvo za šolstvo in šport (Skubic Ermenc, 2003a).Avtorica
nadaljuje,dašolatudivpraksinimaposluhazaetničneinkulturne
posebnosti svoje populacije, delo z manjšinskimi učenci je
največkratdoživetovsmisluproblemovinsoočanjaz(jezikovnimi
insocializacijskimi)primanjkljaji.Vendarpatudizareševanjeteh
problemovniposkrbljenosistematičnoinstrokovnoprimerno.

Vnjeni raziskavi se jepriučiteljihpokazalaodsotnostkritične
refleksije lastne prakse, nepripravljenost za presojo lastnih
stereotipnihpredstavinpredsodkovterzapresojonjihovegavpliva
naodnosdoučencevinposledičnonakomunikacijoznjimi.Všolah
sesicertrudijozauspehsvojihučencev,vendarpajetatrudvečkrat
kanaliziranvnapačnosmer.

Tudi v kvalitativnem delu raziskave Dekleve in Razpotnikove
(2002) izvemo, da imajo učenci priseljenci druge generacije tako
slabekotdobreizkušnjesšoloinučitelji.Večučiteljevjihpodpira
in ne dela razlikmed njimi inSlovenci, približno tretjina (gre za
osnovno šolo) pa te razlike dela.To se zlasti kaže v tem, da jim
dajonižjooceno,kerse‘pišejona-ić’,dajimpovedo,dasonjihova
imenainpriimki‘čudni’,nekatericelosvetujejo,najjihspremenijo.
Poleg tega pa redko prihaja do spodbud, naj učenci predstavijo
elementekulturesvojihstaršev.

Dekleva (2002) povzema ugotovitve raziskave in pravi, da
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so intervjuji z osnovnošolci pokazali, da so ti večinoma zunanje
integrirani, vendar pa je za njih pogosto značilna situacija
‘dvoživke’. Notranje so močneje navezani na običaje, kulturo,
jezik … svojih staršev, zunanje pa dovolj dobro sodelujejo v
običajih in dogajanjih slovenske kulture, ki ji večinoma želijo
pripadati in v njej uspeti. Ne opažajo, da bi pedagoško osebje
pogostokazalopredsodke,opažajopanasplošnonegativenodnos
Slovencev do njih. Strokovni delavci opažajo, da so priseljenski
otroci na začetku šolanjadobro integrirani, poznejepa senjihova
integracija (in velikokrat tudi šolski uspeh) slabša, nekateri imajo
tudi večje težave z jezikom.V adolescenci se začnejo zaostrovati
identitetna vprašanja, ta pa lahko vodijo v segregirane vrstniške
družbe in slabšanje vključenosti v slovensko kulturo. Strokovni
delavcimenijo,dagreprisituacijipriseljencevdrugegeneracijeza
socialni,innenacionalniproblem.Narodnostpasevšolikažekot
nekakšna‘tiha’ inneprijetna tema,kipravilomanedosežestatusa
uradne teme.Šolskidelavcivečinomaniso izražalivelikepotrebe
po intenziviranju dela v zvezi s problematiko otrok neslovenske
narodnosti,izrazilipasomnenje,dajimzatoprimanjkujeznanja,
sredstev in (politične) volje (namreč jasne odločitve vodstva
in kolektiva). Za to pa bi bilomorda težko doseči soglasja. Zato
so nekateri menili, da je najbolje to problematiko obravnavati
‘tiho’, s fleksibilnim prilagajanjem različnih ukrepov potrebam
posameznikov ter pravilom z integrativnimi, in ne segregativnimi
dejavnostmi.

To je skladno z ugotovitvijo Koboltove (2005), saj pravi, da
pedagoški delavci poznajo koncepte interkulturalizma, vendar ne
delujejoskladnoznjimi.Vsvojihprizadevanjihsousmerjeni lek
povečevanjustrpnostimedpripadnikirazličnihskupin,karpajepo
nekaterih opredelitvah interkulturnosti šele začetek ali celo njena
predstopnja.

Morda so osnova za drugačno ravnanje v vsakodnevni praksi
predlagani ukrepi avtorjev Strategije vključevanja otrok, učencev
indijakovmigrantovvsistemvzgojeinizobraževanja,kivsvojih
opredelitvahpojmujejopopulacijopriseljencevširše(glejpoglavje
Standardi interkulturnosti in slovenski šolski prostor). Avtorji
(BarleLakota idr.,2007)meddrugimpredlagajo,daseoblikujejo
ustrezni normativni akti, ki bodo omogočali uspešno integracijo
otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, da se
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določi obseg, oblike in načine prilagajanja izvajanja kurikuluma
za hitrejše in kakovostno vključevanje (individualni program,
določitev obsega ur slovenščine kot drugega jezika, prilagajanje
urnika, ustrezna merila ocenjevanja…), da se pripravi strategije
za delo s starši migranti, da se spodbuja medkulturno učenje ter
pozitivno naravnanost do razumevanja in sprejemanja različnosti,
da se umesti slovenščino kot drugi jezik ter da se izvaja skrb za
kakovostnoizobraževanjeinusposabljanjestrokovnihdelavcev.

Takšen dokument je nujen za spremenjeno ravnanje v praksi,
vendar mu mora slediti dosledno izvajanje ukrepov, ki bodo
sistematični, izpeljani strokovno in finančno podprti. Drugače
ostajamolepriidejahnapapirju.

Sklep

ČepriredimoinpovzamemopoLukšičHacinovi(1999),sledi,da
jemultikulturalizemkotpojemrelativen,zgodovinskoinkulturno-
družbenopogojen,intonelenarelacijimedrazličnimidržavami,
ampaktudiznotrajsamihdržavvodnosihdorazličnihpriseljenskih
kultur.Multikulturalizemsetakozrazličnihvidikovkažerazlično.
Multikulturalizma kot takega ni. So različni multikulturalizmi:
švedski,kanadski,avstralski.Kajpaslovenski?Postavljamtezo,da
vnašidržavisicerimamopodlagovrazličnihdokumentih,vendar
pamulti-/interkulturnostivvelikimerineudejanjamo,sajskrbza
priseljencenisistemskourejena,vprašanjepoučevanjamaterinščine
inslovenščinekotdrugegajezikanirešeno,primanjkujekakovostnih
usposabljanj za strokovnedelavce ipd.Trebabopoiskati ustrezne
strategije,kibodoustrezaleslovenskirealnostiinzgodovini.

Gestettner (2003) poudarja, da vse do zdaj povedano govori v
pridtemu,dainterkulturnapedagogikamisliresno,koželipovedati,
da lahkonašplanet šenaprejobstaja samoskladnozuniverzalno
zahtevo,dasenarodilahkoučijoleskupajindaučenjenedopušča
nobene konkurence. Pri tem vidim pomembno vlogo socialne
pedagogike.

Menim, da je v luči obravnavane problematike na ravni
socialnopedagoške prakse strokovna vloga socialnega pedagoga
v njegovih kompetencah pri vzpostavljanju komunikacije,
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prepoznavanju potreb otrok, ki izvirajo iz drugačnega okolja, pri
vzgoji zamedkulturni dialog in podiranju ovir, ki jih postavljajo
predsodki.Socialnipedagogkotstrokovnidelavecvšolijetisti,ki
jelahkoposrednikmednjimi,njihovimistaršiinšolskimokoljem.
Njegova posebna veščina je delovanje v neposrednem odnosu, ki
je osnova za sodelovanje in učinkovito komunikacijo, ki pelje do
sprememb.Prav tako imavelikpomenkonstruktivnorazreševanje
različnih konfliktnih situacij, ki bi lahko nastale na podlagi
rasističnealikakšnedrugediskriminacije.Vodnosudosodelavcev
imalahkopomembnovlogovustvarjanjuklimeterpriozaveščanju
lastne pripravljenosti učiteljev in drugih delavcev šole na delo z
drugačnimotrokom.Ssvojimstrokovnimznanjeminzavedanjem,
kajzaotrokapomeni,čejeizpostavljendvojnimkulturnimvplivom,
jepomembnaosebavživljenjušolajočegaseotrokavobdobju,ko
oblikujesvojoidentiteto.

Rasanenova (2000, v Macura Milovanović, 2006) pravi, da
takrat, ko so otroci v razredih iz revnih,marginaliziranih skupin,
izpostavljenihetničnemupritisku,učiteljinebismelibitipodobni
uslužbencem, ki mehanično opravljajo enolične naloge, ki jim
jih vsiljujejo učbeniki in programi. Morali bi biti samostojne in
pogumne osebnosti, pripravljene za delo v prid svojim učencem,
terseboritiprotikrivici,neenakostiindiskriminaciji.Tuseodpira
polje socialnopedagoškemu delovanju, še posebej če postavljamo
interkulturnost kot ‘condicio sine qua non’ obstoja prihodnjih
generacij.
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Kakopoučevatištudente
pedagoškihfakulteto
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HowtoTeachInterculturalism
toStudentsofFacultiesof
Education?
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Povzetek

Prispevek govori o tem, kako učinkovito poučevati
študente pedagoških fakultet o interkulturalizmu,
natančnejeorazumevanju,sprejemanjuinspoštovanju
kulturnih razlik. Eden možnih načinov vplivanja na
bodoče učitelje, da prevzamejo odgovornost za učenje
vseh učencev v oddelku in da (možna) etnocentrična
prepričanjanadomestijozetikosočutja,jezasnovanna
modelumedkulturnega izkustvenegaučenja.Dejavnost
skupine študentov z Učiteljske fakultete v Beogradu
(Srbija)jeprimeručinkovitostiučenjatevrste.Postopek
medkulturnegaizkustvenegaučenjatehštudentovjebil
sestavljenizpetihdelov:pridobivanjasplošnihznanjo
interkulturalizmu; izvajanja dejavnosti prostovoljnega
poučevanja romskih otrok z ulice; premisleka o
pridobljenih izkušnjah, supervizijskih sestankov in
razprav;posploševanjapridobljenihuvidovinspoznanj;
uporabe spoznanj in izkušenj pri vrstniškemučenju in
prostovoljnem delu z otroki s posebnimi potrebami v
rednihosnovnihšolah.
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Navedeniprimerpotrjuje,dajeučenjeinterkulturalizma
za študente smiselno in učinkovito, kadar naloga
vključuje: možnost dajanja pobud; reševanje stvarnih
in bistvenih življenjskih problemov; uporabo lastnih
veščininsposobnosti;samostojennadzornaddelomter
udejstvovanjepriopredeljevanjuciljevinnalogučenja.

Ključne besede: študenti pedagoških fakultet,
interkulturalizem, romski otroci, kulturne razlike,
medkulturnoizkustvenoučenje,prostovoljnodelo.

Abstract

Thisarticleisabouteffectivelyteachinginterculturalism
to students of pedagogical faculties, or to be more
precise,aboutteachingstudentsofpedagogicalfaculties
thenotionsofunderstanding,acceptingandrespecting
cultural differences. One possible approach of
influencingfutureteacherstoassumetheresponsibility
ofteachingallstudentsinaclass,andtoshed(possible)
ethnocentric beliefs by replacing themwith the ethics
of compassion, is based on themodel of intercultural
experiential learning. The effectiveness of the model
of intercultural experiential learning is shown in the
exampleoftheactivitiesofstudentsfromtheTeacher’s
Training Faculty in Belgrade (Serbia). The process
of these students’ intercultural experiential learning
consistsoffivephases:acquiringtheoreticalknowledge
about the notion of interculturalism; the practical
activity of voluntarily teaching street Roma children;
reflecting on experiences gained and supervising
meetingsanddiscussions;generalisingtheinsightand
knowledgeacquired;applying theknowledgeacquired
andtheexperiencegainedbyinstructingpeers,andby
voluntarilyworkingwithchildrenwithspecialneedsin
aregularprimaryschool.
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Theexamplerevealsinterculturalexperientiallearning
asmeaningfulandeffectiveforteachingtraineeswhen
thetaskofinterculturalexperientiallearningincludes:
the possibility of being motivated towards taking
initiative; solving practical and relevant problems
of everyday life; the application of personal skills
and abilities; independent personal control over the
realisation of the task; participation in the process of
definingtheaimsandtasksoflearning.

Key words: students of pedagogical faculties,
interculturalism, Roma children, cultural differences,
interculturalexperientiallearning,voluntarywork.

Uvod

Neposredenpovodzapisanjetegaprispevkajeslabaevalvacija,
ki sem jo od svojih študentov – bodočih učiteljev – dobila kot
predavateljica na Pedagoški fakulteti v Jagodini (Srbija). Skoraj
četrtinaštudentovtretjegaletnika,kisemjihvšolskemletu2007/08
poučevalaoranljivihskupinahotrokinučencevtervokvirutegatudi
oromskihotrocih,jeostronasprotovalamojemudelu,bistvonjihovih
pripombpa se jepretežnonanašalonavsebinopredmeta.Temeo
zapostavljenih otrocih so smatrali za nepotrebne in nepomembne
za svoj bodoči poklic, obstoj zapostavljenosti v izobraževanju so
zanikali, svoje trditve pa so podprli s pripombami, ki so izražale
očitno narodno in rasno nestrpnost (v čemer lahko prepoznamo
vse stopnje etnocentrizma po Bennettovem modelu razvoja
medkulturneobčutljivosti).Pri tehštudentihpovsemočitnonisem
dosegla zastavljenih ciljev predmeta: razumevanja in spoštovanja
različnostiterrazvijanjaobčutljivostizaposebnepotrebeogroženih,
nepriljubljenihotrok iz socialno inkulturnozapostavljenihokolij,
kakršnisovSrbijipredvsemotrocipripadnikovromskenarodnosti.
Kljub osebnemu neuspehu sem hvaležna študentom, ki so me
oceniliznajslabšimiocenami.Pomagalisomi,daseglobljeinbolj
celostnoposvetimzapleteninalogipoučevanjao interkulturalizmu
oziroma da se trudim v prihodnje izboljšati svoje predavateljsko
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delo(karjebiltudismiselevalvacijedelapredavateljev).
Omenjenaevalvacijaodkrivanajmanjdvavidika,ki ju je treba

upoštevati, ko govorimo o poučevanju interkulturalizma: širši
družbeni kontekst, v katerempoteka učenje/poučevanje študentov
in nastajajo težave pri njegovem udejanjanju, ter obliko oz.
način poučevanja, pravzaprav skladno in učinkovito načrtovanje
spodbujanjasodelovanjaindejavnegaučenjaštudentov.

Širši družbeni kontekst, na katerega mislim, ko govorim o
poučevanju bodočih učiteljev, se po eni strani nanaša na splošno
stanje etnocentrizma v družbi, ki se neposredno izraža v stališčih
študentov,podrugistranipanaznanetežkerazmerezaizobraževanje
romskihotrok,ki imajoposrednoprav takoučineknaprepričanja
študentovoodgovornosti,vlogiinnalogahučiteljskegapoklica.

V nadaljevanju bom poskušala odgovoriti na vprašanje, kako
iz stanja (verjetnega) etnocentrizma pripeljati študente – bodoče
učitelje – do stopnje, ko bodo spoštovali družbene razlike. O
izkušnji,kilahkoslužikotvzorzatakšnovrstopreobrazbe,govori
spodbudenprimer,kinakazuje,dajelahkomedkulturnoizkustveno
učenjeučinkovitaoblikauveljavljanjadružbeneraznovrstnosti.

Družbeni prostor učenja/poučevanja študentov: 
etnocentrizem 

Srbija je narodnostno in kulturno pisana država – njeno
prebivalstvosoSrbi(82,9%),Madžari(3,9%),Bošnjaki(1,8%),
Romi (1,4%),Hrvati (0,9%),Albanci (0,82%),Slovaki (0,8%)
inostali(Popis,2002).Vtejskupnostinarodovpamedpripadniki
različnih narodnosti obstajata nestrpnost in sovražnost. Te pojave
lahko razumemo kot posledico razdvajajoče izkušnje vojne na
območju bivše Jugoslavije pa tudi nacionalizma, nestrpnosti in
zapostavljenosti, ki so bili daljše obdobje zaželeni in spodbujani
načinimišljenjainobnašanja(Vodičzaunapređenjeinterkulturalnog
obrazovanja,2007).

Kotpotrjujejoizsledkinekaterihraziskav,soodklonilnastališča,
še posebej do 'sosednjih' narodnostnih skupin, prav tako prisotna
primladih.Prištudentihjedružbenarazdvojenostnajboljizrazitav
odnosudoRomov.PoraziskaviStrategicMarketingatakonaprimer
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63%študentovvSrbijinebidelilo sobezRomi,medtemko jih
velikavečinanebinasprotovalatemu,dadelijosobozMakedonci
(75%)aliSlovenci(70%)(StrategicMarketing,2004,vVodičza
unapređenjeinterkulturalnogobrazovanja,2007).Gledenadejstvo,
da68%študentovpredvpisomnafakultetoninikolipotovalozunaj
Srbije, je jasno,danjihovastališčanisonastalanaosnoviosebnih
izkušenj neposrednih stikov s sosednimi narodnimi skupnostmi.
Edenodmožnih razlogov,zaradikateregamedmladimi ševedno
prevladujejoodklonilnastališčadodrugih, je ta,da jimkultura in
običaji sosedov niso dovolj znani. Po drugi strani pa je prisoten
problem nezadostnega in izkrivljenega poznavanja zgodovine in
izročila lastneganaroda.Kljubnezadostnemupoznavanjunekateri
pripadniki večinskega naroda poveličujejo lastno zgodovino in jo
povzdigujejo nad druge, kar je ena od oblik etnocentrizma (prav
tam).

Etnocentrična stališča vključujejo prepričanje, da so pravila
in vrednote lastne družbe vsesplošni in edini pravilni, tako da se
pričakuje, da jih tudi druge družbe sprejmejo takšne. Bennettov
razvojni model medkulturne občutljivosti opisuje stanja, skozi
kateragredoljudje,kadarsesoočijostežavamiprivzpostavljanju
stikov z drugimi družbami (Bennett, 1993).Natančno doživljanje
družbenihrazlikserazvijaodstopnjezanikanjanjihovegaobstoja,
tj. skrajnega etnocentrizma, do stopnje opažanja in sprejemanja,
kar Bennett imenuje etnorelativizem. Osebe, ki so na začetni
stopnjietnocentrizma–stopnjizanikanjarazlik–,pojmujejolasten
pogled na svet kot edino možno dojemanje stvarnosti ter zaradi
tegazanikajoobstojdrugihindrugačnihpogledovnasvet.Tipično
obnašanjezatostopnjojeomalovaževanje,preziraliravnodušnost
dodružbenihrazlik.Takšnoobnašanjesenajpogostejepojavljapri
osebah, ki so odrasle v kulturno enovitih skupnostih in so imele
malo stikov z ljudmi zunaj svoje skupnosti (kar je značilno tudi
za manjše število omenjenih študentov Pedagoške fakultete, ki
nisoimelipriložnosti,dabisevsvojemšolskemokrožjusrečaliz
vrstnikiromskenarodnosti).

Druga stopnja etnocentrizma je obramba pred raznovrstnostjo.
Osebanatejstopnjiraznovrstnostdojemakotgrožnjo–nesprejema
je,ampakseprotinjejbori.Zatostopnjojeznačilnopoenostavljeno
razmišljanje v kategorijah 'mi-oni'. Stiki z drugimi kulturami
so zaznamovani z – v glavnem odklonilnimi – predstavami in
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predsodki,naraznovrstnostpasegledakotnanekajogrožajočega
in pretečega. To vodi v vedno večje zapiranje pred tistimi, ki
so drugačni – do zmanjšanja stikov in povečanja odklonilnih
predsodkov, ker se izgublja možnost, da bi se ti predsodki skozi
izkušnjoizgubilialispremenili.

Etnocentrični pogled in stališče, da je večinska družba
večvredna,seizražatatudivetnocentričnemznačajuvečinskihšol.
Po Claverii in Alonsu (2003) so obstoječa šolska kultura, njene
vrednote, učni načrti pa tudi šolski koledar prilagojeni potrebam
zaposlenihpripadnikovsrednjegaslojadružbe.Etnocentrizemvodi
vpojasnjevanje šolskeganeuspeha romskihučencevskoziprizmo
zahteve,daRomisprejmejovrednoteinpripadnostvečinskidružbi
kot osnovni pogoj za doseganje učnih uspehov. Mnogo raziskav
potrjuje,dasetapristopjasnoizražaprišolskemdelu,insicerskozi
zmanjšana pričakovanja učiteljev glede učnih zmožnosti romskih
učencev (prav tam). Ista pisca ostro napadata neprilagojenost
izobraževalnih sistemov manjšinskim otrokom. Evropske šole so
zasnovane tako, da izobražujejo homogene skupine učencev po
izobraževalnem sistemu, zasnovanem na zahodni belski kulturi.
Narodneskupnosti,kiserazlikujejoodvečinskedružbe,sopogosto
prisiljene,daseprilagodijoaliodstopijoodnadaljnjegašolanja.

Šolska neuspešnost in izločanje romskih 
učencev

Romski učenci so največkrat učenci, ki 'mučijo' svoje učitelje.
So izrazito neuspešni, brez predšolskega znanja, brez znanja
srbščine,brezučnepodporeučenjuvdružini,zaznamovanissvojim
narodnimporeklom,kulturo in revščino.Gledenapodatkepopisa
prebivalstvajezeloverjetno,dabodoimeliučiteljivsrbskihšolah
vprihodnostivrazredihvsevečromskihučencev,vopismenjevanje
inpoučevanjekaterihjetrebapravilomavložitimnogovolje,truda
innaporov.Česoneuradneocenepedagoškihstrokovnjakovtočne,
danesvSrbijiživiokoli500 tisočRomov(6%vsehprebivalcev,
medtemko jebilopoPopisu iz2002vSrbiji108.193Romovali
1,44%prebivalcev).Vtemprimerubimoralobitivosnovnošolsko
izobraževanje vključenih okoli 82 tisoč romskih otrok oz. bi
se moralo vsako leto v prvi razred osnovne šole vpisati okoli
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deset tisoč otrok. Poleg tega statistični podatki nakazujejo, da se
število romskihotrokna letopoveča za1,5%, številoneromskih
pa zmanjša za 2%.Topomeni, da se bo v naslednjih letih delež
romskihotrokvprimerjavizdeležemotrokvečinskegaprebivalstva
v oddelkih osnovnih šol še povečeval. Te spremembe bi morale
vplivati na šolski sistem – na njegovo prilagajanje povečevanju
raznovrstnosti med učenci znotraj oddelkov ter izobraževalnim
potrebam in posebnostim romskih učencev z namenom, da se
njihovoizobrazbenostanjeizboljša(Jednakadostupnostkvalitetnog
obrazovanjazaRomeuSrbiji,2007).

Nasprotno pa zdaj manjše število romskih otrok, ki se šolajo,
dosega izredno slabe učne dosežke. Preusmerjajo jih v posebne
šole in v šole za osnovno izobraževanje odraslih, poleg tega
pa so v šolskem okolju izpostavljeni narodnostnim pritiskom,
zapostavljenostiinizključujočemušolskemuozračju,kinespoštuje
romske kulturne identitete. Dostopni podatki o šolskem uspehu
romskih učencev vSrbiji po večini kazalcev (nizka stopnja vpisa
v šolo, nizka stopnja izdelovanja razreda, slabučni uspeh, visoka
stopnjaponavljanjarazreda,nizkastopnjanadaljnjegaizobraževanja
vsrednjišoli)potrjujejonjihovoizjemnoučnoneuspešnost,kakršne
medneromskimiučencini.

O razmerah za neuspeh romskih učencev govori Jednaka
dostupnost…1,kjersopredstavljeniizsledkiNarodnegapreverjanja
znanjaučencevtretjegarazredaosnovnešole(enkratnopreverjanje
naizbranemvzorcušol),kidokazujejo,daješolskiuspehromskih
učencev v primerjavi z učenci večinskega prebivalstva izrazito
slabši.Pridobljenipodatkiošolskihocenahromskih inneromskih
učencev iz matematike in srbščine potrjujejo, da obstaja izrazita
razlikamed šolskim uspehom romskih in neromskih učencev.Na
koncušolskegaletaimavečinaromskihučencevnajnižjopozitivno
oceno(2),samo5–10%pajihimaodličnooceno(5),vnasprotjuz
večkot40%neromskihučencev,kitoocenovprvihtrehrazredih

1Enake možnosti kakovostnega izobraževanja za Rome – Jednaka dostupnost
kvalitetnog obrazovanja za Rome je poročilo EUMAP-a (program opazovanja
inzastopanjaEvropskeunije,kigaizvajaInštitutzaodprtodružbo–Institutza
otvoreno društvo), ki med drugim vsebuje podatke o ključnih kazalcih stanja
izobrazberomskeskupnosti.CiljporočilajepodpiraticiljeDesetletjavključevanja
Romov (Dekade inkluzije Roma 2005–2015) na področju izobraževanja in
ustvarjanjeokvirjevzarednospremljanjedogajanjanavsehpodročjihDekade.
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dobivajo iz obeh predmetov. Poleg tega dobi 7–11 % romskih
učencevnakonculetanezadostnooceno(1) izsrbščine,10–14%
paizmatematike,medtemkojemedneromskimiučencimanjkot
1%tistih,kidobijonakoncušolskegaletanezadostnooceno(prav
tam).

Romski učenci se ne odrežejo slabše samo pri ocenah, ampak
tudi pri obvladovanju šolskih znanj. Izsledki enotnega preizkusa
Narodnega preverjanja znanja kažejo, da jih po treh letih šolanja
50%ne obvladuje niti najosnovnejših znanj in osnovnih pojmov
iz matematike niti niso zmožni uporabiti matematičnega znanja
v preprostih okoliščinah (na državni ravni se to dogaja v 11 %
primerov),56%pajihnipridobiloosnovnihznanjinveščinsrbščine
(na državni ravni se to dogaja v 14 % primerov). Po nekaterih
razlagahtopomeni,daromskiotrocizaostajajozadrugimiučenciza
2,2šolskegaletaprimatematikiin2,6šolskegaletaprisrbščini,pri
čemersovšoliprebilipovprečnotrileta.Dejstvo,daizobraževalni
sistemdoločeneskupineotrokvtrehletihšolanjanizmožennaučiti
nitinajosnovnejšihznanj,dokazujeprisotnostzapostavljanjavšoli
(pravtam).

Obstoječezaostajanje romskihotrokpriobvladovanjušolskega
gradiva, ki ga rišejo zgornji podatki, se neredko uporablja kot
eden od 'pedagoških' razlogov v prid njihovemu premeščanju v
posebne šole ali v šole za izobraževanje odraslih. Romski otroci
predstavljajo50–80%otrokvšolahzaduševnomanjrazviteotroke
–vBeogradujetadeležcelo80–85%(DeniedaFuture,2001)–
pričemerjihjevečinatjanameščenanepravičnoinneupravičeno.
Drugi znani razlogi za preveliko zastopanost romskih otrok v
posebnih šolah so zapostavljenost in odpor neromskih staršev in
šolskih oblasti do njihovega vpisovanja v redne osnovne šole;
neustrezno preverjanje znanja pri vpisu v prvi razred (romski
otrocisopreverjanivjeziku,kininjihovmaternijezik;kernimajo
predhodnihpredšolskihznanj,stajimneznanatipinvsebinanalog;
prisotenpajetudinespodbudenodnoszizpraševalcem).2Polegtega

2 V času, ko je nastajalo to besedilo, je veljal stari Zakon o osnovah sistema
izobraževanjainvzgoje(Zakonoosnovamasistemaobrazovanjaivaspitanja)iz
leta2003.NoviZakonoosnovahsistemaizobraževanjainvzgoje,sprejetavgusta
leta2009,vsebujenizodredb,kinajbipreprečilemnogosedanjihovirzaučenje
invključevanjeromskihotrokvdružbo.Meddrugimsotoodredbe,kipovpisu
vprvirazredosnovnešoleomogočajopreverjanjevmaternemjezikuotrokaob
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sozeloneohrabrujočaprepričanjanekaterihšolskihpsihologov,da
je prilagojeno izobraževanje 'človeška' rešitev za romske otroke,
kerselahkohitrejevključijovskrajšaneprogramekotvprograme
rednih šol. Dejstvo pa je, da te šole Romom prinašajo le nižjo
kakovostizobrazbeinoznakonesposobnosti.

Težak položaj izobraževanja romskih otrok se vsekakor ne
more razložiti samo kot posledica prevladujoče predstave o njih
koto 'družbeno inkulturnonesposobnih', zaradičesar jih je treba
namestitivposebneoddelke.Pomembnovlogopritempoložajuima
tudipomanjkljivoizobraževanjeučiteljevindrugih,kisozaposleni
v izobraževanju in ki v času študija niso bili deležni primernih
pripravzadelozotrokiizobrobnihinnarobpotisnjenihdružbenih
manjšin. Visokošolske ustanove so odgovorne za izobraževanje
strokovnjakov,kibodosprejemaliraznovrstnostučencevinrazvijali
etikosočutja.

Izkustveno učenje 

Kako torej v družbenem okolju, zaznamovanem s predsodki
in družbeno distanco do Romov, kjer se medkulturne vsebine že
po izročilu ne vključujejo v vsebine predmetov na pedagoških
fakultetah, slabi izsledki izobraževanja romskih učencev pa
pričajoovelikipotrebipospremembahvšolskipraksi,učinkovito
izobraževatištudentezadelozromskimiotroki?

Možen način spodbujanja bodočih učiteljev, da prevzamejo
odgovornost za učenje vseh otrok in da etnocentrična prepričanja
nadomestijozetikosočutja,jezasnovannamodelumedkulturnega
izkustvenega učenja. Učinkovitost medkulturnega izkustvenega
učenja bom predstavila na primeru dejavnosti skupine študentov
– bodočih učiteljev –3, ki sem jim v šolskem letu 2005/06 na
Učiteljski fakulteti v Beogradu predavala pedagoško psihologijo.
Opisinanalizapotekanjihovegaštudija,kisleditavnadaljevanju,

prisotnostiprevajalca,takodarezultatinapreverjanjihzmožnostizaobiskovanje
šolenemorejobitiosnovazaumeščanjeučencevvposebnešole.
3 Študenti 2. letnika Učiteljske fakultete Ivana Stanošević, Nataša Novoselac,
MarijaDragutinović,PredragKneževićinNevenaNikolićsosvojeizkušnjepri
delu z romskimi otroki predstavili v besedilu Škola koju su osnovali studenti:
Otvorenaučionica(Macura-Milovanović,2007).
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stazasnovananateorijiizkustvenegaučenjaD.Kolba(1995).
Teorija izkustvenegaučenja (angl. experiental learning) temelji

nafilozofiji JohnaDeweya (1938,v Ivić,Pešikan inAntić2001),
pokaterisošoleinizobraževanjeneuspešni,kerseučenjepojmuje
kotpripravljanjeotrokzabodočeživljenje,nepakotdelnjihovih
otroškihživljenjskihizkušenj.Deweyzato–nasprotujočprenašanju
znanja,kiprevladujevšolah–predlagaidealnoizobraževanje,kiga
imenuje'dejavnost'(angl.doing)oz.'učenjeskozidejavnost'(angl.
learningbydoing),skoziuporabnedejavnostiučencevinravnanje
zresničnimipredmeti.Zagovornikitepedagoškesmeritrdijo,daje
nalogašoleizhajatiizosebnihizkušenjotrokinjihvneposrednem
stikuzresničnostjospodbujatikuporabnimdejavnostim,kijihnato
medšolskimdelomširijo,plemenitijoinusklajujejo(pravtam).

Sodobni model izkustvenega učenja je dognal David Kolb.
Po Kolbu (1995) je učenje postopek, v katerem znanje nastaja s
premislekom,presojoinpreoblikovanjemizkušenj.Razvijaseskozi
krožno ponavljanje štirih stopenj: dejanja – neposredne izkušnje,
refleksije – premišljenega (samo)opazovanja, generalizacije in
dejavneuporabe.Učniprocesselahkozačnenakaterikolistopnji,
pomembnopaje,dagreskozivsestopnje.

Prva stopnja v procesu učenja je obdobje dejanj, torej
pridobivanjastvarnihneposrednih izkušenjvresničnemsvetu,kar
lahkovključujerazličnedejavnosti,kotsoizdelavaštudijeprimerov,
terensko delo, sodelovanje v igrah vlog, simulacijah ali socialnih
igrah,gledanjefilmaalidiaprojekcijeitd.Učneizkušnjeseporajajo
ponaravni poti v vsakdanjemživljenju, lahkopa so tudi umetne,
osmišljeneodzunaj,dabiseznjimiomogočilonamenskoučenje
točnodoločenihvsebin.Nadrugistopnji,stopnjirefleksije,študenti
raziskujejo,karsodoživeli,občutiliinugotovilimeddejavnostmi,
kisojihizvajalinaprvistopnji.Refleksijajelahkosamoopazovalen
ali skupinski proces, v katerem dobijo osebne izkušnje dodaten
pomeninsmiselmedvodenorazpravo.Priizmenjaviseštudentina
vnaprejoblikovannačinpogovarjajoosvojihrazumskih,čustvenih
invrednostnihusmeritvahinodzivihnasvojedelo,predavateljpa
jimolajšujedojemanje inubesedovanjeobčutkov ter jimpomaga,
da si razjasnijo nejasne dele. Na stopnji generalizacije je treba
narediti povezavo med pridobljenimi izkušnjami in vsakdanjim
življenjem, da lahko pride do prenosa učenja v druge okoliščine.
Išče se vzorec, ki združuje posamične, pred tem ločene izkušnje.
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Zadnjastopnjavposameznemcikluizkustvenegaučenjajestopnja
uporabe.Zaučinkovitoizkustvenoučenjejeneobhodno,daštudenti
uporabijo dosežena spoznanja.Usmerjanje pozornosti na trenutne
okoliščine v vsakdanjem življenju je tisto, kar dela izkustveno
učenje uporabno in smiselno.Na osnovi uvidov in sklepov glede
na predhodne stopnje študenti načrtujejo vnašanje predhodnega
delavsvoježivljenje.Predavateljjimpomagapripripravidelovnih
načrtov,oblikovanjunovihzamisliinugotavljanju,kajpotrebujejo
zanadaljnjeučenje.

Medkulturno izkustveno učenje

Potek medkulturnega izkustvenega učenja skupine študentov
beograjskeUčiteljskefakultetejebilsestavljenizpetihdelov.Prvi
del jepotekalmedvajami izpredmetapedagoškapsihologija,del
katerihjebilstrokovniuvodvinterkulturalizem.Vdrugemdeluso
študentipridobivalineposredneizkušnjezizvajanjemprostovoljnih
dejavnosti,kosopoučevaliromskeotrokezulice.Tretjidelsobili
supervizijskisestankiinrazprave,torejpoglobljenopremišljevanje
opridobljenihizkušnjah.Četrtideljebilgeneralizacijapridobljenih
praktičnihznanj inuvidov–študentisoproučili izbranoliteraturo
in napisali seminarsko nalogo iz pedagoške psihologije na temo
delaz romskimiotroki.Vpetemdelu so študenti izbralipodročje
vsakdanjega življenja, na katerem sonameravali uporabiti, kar so
se naučili. Izbrali so poučevanje vrstnikov in prostovoljno delo z
otrokisposebnimipotrebami.

Prvi del je potekal pri predavanjih iz pedagoške psihologije.
Eden od ciljev predmeta se je nanašal na razvoj medkulturnih
sposobnosti študentov – spoštovanje kulturnih razlik med učenci
in prevzemanje osebne odgovornosti za učenje vsakega učenca
v oddelku.Teoretični uvod v interkulturalizem je zajemal snov o
značilnih težavah pri poučevanju romskih otrok, zapostavljenosti
inrevščiniRomov.PodatkioživljenjuRomovinnjihovihotrokv
slumihsobilizaštudentenovo,dotlejneznanopodročje.Začeliso
razvijatizavestoobstojudružbenihrazlikinovirpriizobraževanju
za nekatere otroke. Seznanjanje s temi vsebinami je bilo oblika
posredne izpostavljenosti študentov človeškim skupnostim, ki so
drugačneodnjihove,karjevvlogioblikovanjapovezovalnezavesti
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prvastopnjavrazvojusprejemanjarazličnosti(Paccione,2000).
Drugi del učenja – pridobivanje konkretnih izkušenj – se je

izvajal med prostovoljnim delom. Predhodno pridobljeni uvidi
študentovvobstojrazlikinnjihovaobstoječanagnjenostksočutju,
ki vodi v ustvarjanje prijateljskih vezi z osebami, izključenimi
iz družbe, so jih spodbudili, da so se lotili poučevanja devetih
nepismenihromskihdečkovzulice.4Vobdobjunaslednjihsedmih
mesecev so vsak dan nekaj ur posvetili opismenjevanju teh otrok
v starosti od 9 do 13 let, najprej na dvorišču, nato pa v stavbi
fakultete. Resnično velika volja študentov za poučevanje je bila
posledica njihove potrebe po odgovornosti in možnosti, da sami
nadzorujejosvojedelo,knjejpajedoprineslotudidojemanjedela
z romskimi otroki kot pomembnega in smiselnega.Tako so sami
opisalizačeteksvojegadela:Takrat,nazačetku,nismoimelijasno
določenihciljevinpravtakonismoposebejrazmišljaliotem,zakaj
jihželimopoučevati.Začelismoneobvezno,kotdagrezaigro,kajti
nitisaminismoverjeli,dabodootrociprihajalivsakdan.Pravtako
nismovedeli,dabonašedelopreraslovresnoinneverjetno,ampak
uresničljivo idejo, kot je ustanovitev prostovoljskega društva. Ko
smoizpolnjevalizačetne,sosenamodpiralinovi,vednovišjicilji.5

Krepitev družbenih in čustvenih vezi z otroki ter razgibana
izmenjavaznjimistaizkušnjoštudentovmočnočustvenoobarvala,
pripadnost 'učencev' drugi družbeni skupnosti pa je omogočila
doživeto, in ne več posredovano izpostavljenost študentov
družbeni raznovrstnosti. Postopno zbliževanje, poučevanje in
druženje z romskimi otroki je napeljalo študente k razmišljanju
o raznovrstnosti, zapostavljenosti in neenakostih. Iz slučajnega
srečanja,ki jepreraslov trajenodnos, jezraslazavesto razlikah.
Medpoučevanjemromskihotrokoosnovahmatematikeinsrbščine
so se sami študenti učili predvsem o predsodkih, neenakostih in
ovirahpripridobivanjuizobrazbe.Izkustvenoučenjejepripomoglo
4Poleti2005,kosoMarija,Ivana,Nevena,PeđainNatašačistilišportnoigrišče
nadvoriščusvojefakultete,jimjepomočpritemdeluponudilaskupinaromskih
otrok,kijepredtemnaistemmestuigralakošarko.Takososespoznaliinštudenti
so ugotovili, da dečki, ki delajo pri bližnjem semaforju – čistijo vetrobranska
steklanaavtomobilih–neznajonebratinepisatine računati.Študenti so jim
ponudilipomočpriopismenjavanjuintakojezačeladelovatitanenavadna‘šola’
kisojopoznejepoimenovaliOdprtaučilnica.
5 Vsi citati so iz besedila Škola koju su osnovali studenti: Otvorena učionica
(MacuraMilovanović,2007).
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hglobljemuspoštovanjudružbenihrazlik.
K izkustvenemu oblikovanju zavesti o družbenih razlikah so

prispevale tudi okoliščine, ko so se študenti prestavili iz lastnih
družbenih okvirov, npr. obisk pri bolnem romskem dečku na
domu.Prehodizznanegadružbenegaokoljavneznano,izpoložaja
pripadnika večinske skupnosti v položaj 'tujca' je bil zaznamovan
z osebno prizadetostjo zaradi občutka zapostavljenosti zaradi
razlikovanjaodvečine:KosijeJetonzlomilroko,smoseodločili,
da gremo v cigansko naselje in ga obiščemo na domu /.../ Ko
smo prišli, so nas tamkajšnji prebivalci čudno gledali. To je bil
trenutek,kosmonalastnikožiobčutili,kajpomenibitidrugačenin
zapostavljen.Bilismonezaželeni.

Tretji del učenja je bila refleksija. Samodejno se je pokazala
potreba po rednih srečanjih, ki so imela vlogo presojanja in
izmenjave izkušenj glede doživljanja in dela z otroki. Osnovno
vprašanje, ki sem ga postavljala študentom, je bilo:Kako ste to
doživeli?Skušalasemjimomogočiti,daubesedijodojemanjetežav,
nakateresonaleteli,inspremljajočihobčutkov.Pojavilisoseprvi
dvomi in vprašanja študentov:Kako naj delamo, kaj naj delamo,
kako naj jih učimo? Na ta vprašanja nisem dajala dokončnih
odgovorov; trudila sem se ne podajati vsebin, ampak predvsem
voditipotekučenja,skozikateregasošli.Naprvemmestunisobili
splošnipojmipedagoškepsihologije;boljživljenjskoinpreprostoje
bilonanjeprenašatilastneizkušnje,kisemjihpridobilaprideluz
otrokiizromskeganaseljaDeponijavBeogradu.Znasvetisemjih
usmerjala,dasozapisovaliinspremljaliprocesučenja/poučevanja
romskihotrok,vodilidnevnaporočila,arhiviralinjihoveizdelkein
izdelovalifotodokumentacijo.Smiseltegaspremljanjajebilrazvoj
odzivnosti,ugotavljanje,katerinačinipoučevanjasoučinkoviti,in
uvidvto,karsoseštudentinaučilimedpoučevanjemotrok.Bogato
zbirkoizvirnihpodatkov,kisojihzbralimeddelomzotroki,sem
pojmovalakotvir,kigabodolahkorazličnouporabljalivpoznejših
obdobjihsvojegaučenja.

Edennajdragocenejšihuvidov,dokateregasoprišlištudentimed
presojanjem in medsebojno izmenjavo izkušenj, je bila zavest o
lastnihpredsodkihdoRomov.Medneposrednimistikiinizmenjavo
zromskimiotrokisopočasiprišlidoprepričanj,kisobilanasprotna
običajnimslabšalnimposplošitvam.Otemsonapisali:ZaRomese
trdi,daso leni.Todanašiotrocisopisali tudivzeloneprimernih
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pogojih (na stolu, v naročju ...) in vedno so prišli pravočasno.
Obstajatudiprepričanje,dasoRomigrabežljiviinpohlepni,dasi
želijovseprigrabitizase.Našiotrocisonasprepričalionasprotnem,
ko sonam začeli poprvih srečanjih naureprinašati bombone in
čokoladicevdar.

Zamejebilnajpomembnejšiodnosstoskupinomladih–pristen
in neobremenjen z običajnimi oblikami odnosa študenti-asistent.
Takosejemojavlogaoblikovalavvlogomentorja.Neveno,Marijo,
Peđo, Natašo in Ivano sem opogumljala, tako da sem podpirala
njihove pobude in eksperimente ter jim občasno pomagala, da se
duševno razbremenijo glede nekaterih okoliščin, ki so bile zanje
težke in so jim jemalevoljo.Podpirala sem jih tudipri reševanju
stvarnih težav: pridobivanju podpore za njihove dejavnosti pri
vodstvu fakultete, pridobivanju prostora za delo z otroki znotraj
fakultete,poznejeprostorazapredstavitveipd.

Četrti del je bil namenjen generalizaciji pridobljenih znanj in
uvidov kot nasledkov kognitivnih vtisov. Študenti somoralimed
branjem strokovne literature in pisanjem seminarskih nalog iz
pedagoške psihologije oblikovati svoje izkušnje in jih prenesti na
boljsplošnoraven.Osnova,napodlagikateresoštudentiobdelovali
svoja doživljanja in spoznanja, je bila literatura o značilnih
težavahpriizobraževanjuRomov,onjihovizgodoviniinkulturi,o
učencemprilagojenemučnempristopu,orazumskeminčustvenem
spodbujanju učencev ter o medkulturnih veščinah učiteljev, ki
so potrebne za delo v družbeno raznovrstnih oddelkih. Osnovna
zamisel je bila, da študenti z literaturo uvidijo, kaj vse se lahko
zgodi, in ne samo tega, kar se je zgodilo v okoliščinah, ki so jih
samidoživeli.

Vprašanja, ki sem jih postavljala na tej stopnji dela, so bila:
Kakšensplošenpomenimatozavas?Kajjenajpomembnejše,kar
stesenaučili?Najzgovornejšiodgovornatovprašanjejenazadnji
slikiprezentacijeOdprteučilnice–citatMontesquieujeveizjave,ki
so ga študenti napisali na tablo v učilnici, kjer so delali z otroki:
Rodilsemsekotčlovek,slučajnokotFrancoz,inkomentar:Ljudje
sedelijonadobreinslabe,anepotem,kakšnebarvesoinkaterega
bogačastijo.Zavestštudentovoobstojudružbenihrazliknibilaveč
zavračajoča, zaznamovana s konkretno izkušnjo, in zato čustveno
obarvana,ampak jepostaladovoljpoglobljena in razumska,da je
oblikovalanjihovobodočeobnašanjevokoliščinah,kobodosoočeni
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združbenimirazlikami,karsejepoznejetudizgodilo.Kognitivni
vplivi–proučevanjeliterature,pogovoriinrazprave–soomogočili,
darazumejoraznovrstnostnasplošniravni.Študentisopovezovali
vsebine besedil s tem, kar so sami izkusili. Branje literature in
pisanje sta bila šele zdaj popolnoma smiselna, ker sta omogočala
globlje razumevanje lastnih izkušenj. Ko so napisali seminarske
naloge,sorekli:Zdajšelevemo,kajsmonaredili–naučilismose,
kakoseimenujeto,karsmopočeli.Njihoveizkušnjesodobileime
inlahkosojihumestilivkorpussvojihznanj–posedovalisojih,in
zatosozanjedobileogromnonotranjovrednost.

Peti del medkulturnega izkustvenega učenja je bila uporaba
pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju. Eno izmed vprašanj,
ki so vodila dejavnosti študentov v zvezi s takim načrtovanjem,
je bilo:Kaj želite zdaj narediti s svojim znanjem in izkušnjami?
Marija,Ivana,Nevena,NatašainPeđasoželelidelitisvojeznanjez
drugimi.Pripravilisopredstavitvesvojegadelazakolegeštudente
na fakulteti, ki so jih obogatili s pridobljenim fotomaterialom.
Predstavitve so prikazovale svojevrstno vrstniško učenje, na
podlagikaterega so senovi študentipriključevaliosnovni skupini
prostovoljcev.

Kakšnisobilitorejrezultatimedkulturnegaizkustvenegaučenja?
Vobdobjudvehšolskihlet(2005–2007)soMarija,Nevena,Peđa,
IvanainNatašavpisalitrisvoje'učence'vosnovnošolo,izvedlina
desetinepredstavitevosvojihizkušnjahinnačinihdelazromskimi
otrokizaštudentepedagoških fakultet terustanoviliprostovoljsko
Društvozapomočotrokompriučenju–Odprtaučilnica.Takoso
razširilimrežoštudentovprostovoljcev,kisovšolskihletih2005/06
in 2006/07 delali z romskimi otroki z ulice, poleg njih pa tudi z
otrokisposebnimipotrebamivdvehbeograjskihosnovnihšolah.

Sklep

Reševanje težav, povezanih z vključevanjem romskih otrok
v redne osnovne šole, je delno povezano s stališči učiteljev do
vključevanja te izrazito ranljive skupine v izobraževalni sistem.
Visokošolske ustanove, namenjene osnovnemu izobraževanju
učiteljev, bi morale prepoznati nujnost prilagoditve svojih učnih
načrtovdružbenimspremembamvšoli,takodabiznjimirazvijali
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pedagoškepostopke,kipovečujejoobčutljivostinzavestštudentov
gledetem,kotsodružbenaraznovrstnost,zapostavljenost,predsodki
inkakovostna izobrazbazavseučence.Študentipabodonajbolje
dojeli pomembnost učenja kot družbenega razvoja, povezanega z
okoljem, v katerem ima vzajemnost učencev in učiteljev poseben
pomen, če bodo tudi sami v času študija in učenja s predavatelji
doživljaliodnose,vkaterihjevzajemnostbistvenaindoživeta.

Skladno s tem je, da se študenti o interkulturalizmu ne
morejo samo učiti iz knjig ali o tem poslušati na predavanjih.
Interkulturalizem morajo doživeti, izkusiti. Zaradi tega je nujno
ustvarjati okoliščine za učenje, ki jim omogočajo stopiti v
izmenjavo s pripadniki drugih skupnosti, prostovoljno delo in
pridobivanje izkušenj o raznovrstnosti v vsakdanjem življenju.
Na podlagi opisanega dela in dejavnosti članov Odprte učilnice
lahko sklenemo, da študenti v celoti ponotranjijo smisel vsebin,
ki se jih učijo, kadar je zadoščeno pogojem, v katerih: 1) imajo
možnost sprožiti pobudo za izvajanje določenih nalog v okviru
vsebineinoblikedelapriposameznempredmetu,pričemersesam
obstoj pobude visoko vrednoti in krepi skozi sistem vrednotenja
njihovega dela; 2) dobivajo uporabne naloge, ki se nanašajo na
razreševanje stvarnih in bistvenih življenjskih okoliščin; 3) imajo
možnost,dapri izpolnjevanjunaloguporabljajosvoje raznovrstne
osebne sposobnosti; 4) samostojnonačrtujejonadaljnjedejavnosti
invzpostavljajonadzornadžeizvedenimi;5)sodejavnoudeleženi
pri opredeljevanju ciljev innalog svojegaučenja; 6)načrtujejo in
izvajajovzajemnovrstniškoučenje (peer learning),kjernastopajo
kotučiteljidrugih študentovalipa so samiučenci svojihkolegov
študentov.

Opisani potek medkulturnega izkustvenega učenja študentov
Učiteljskefakultetejebiledinstvenvtem,dasonalastnopobudo
in prostovoljno poučevali romske dečke, na katere so naleteli
po srečnem slučaju. Praktična uporaba vzorca medkulturnega
izkustvenegaučenjana fakultetah, ki izobražujejobodočeučitelje
in druge strokovnjake, zaposlene v izobraževanju, bi lahko bila
zamišljenatako,dabisezdoločenimiprilagoditvamisledilovsem
opisanim stopnjam. Na stopnji pridobivanja dejanskih izkušenj
bi lahkoštudentidobilinalogo,kibiodnjihzahtevalanekevrste
'medkulturno' dejavnost: pomoč romskim otrokom pri učenju,
obiskovanje romskih družin, spodbujanje vzajemnosti v družbeno
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raznovrstnih oddelkih, razvoj načrta za spoštovanje manjšinskih
družbenih identitet v šoli itd. Možnost, da bi bilo pridobivanje
osebnih izkušenj skozi stike spripadnikidrugihdružb innarodov
sestavni del njihove osnovne izobrazbe, je pomembna sestavina
oblikovanja etnorelativističnih prepričanj in stališč bodočih
učiteljev.

Medkulturno izkustveno učenje je učinkovito, kadar spodbuja
študente k razmišljanju o svojih izkušnjah, delanju sklepov
na njihovi osnovi in določanju možnih načinov za uporabo
pridobljenega znanja.Končni cilj je sprejemanje odgovornosti ne
le za lastno učenje in vedenje, ampak tudi odgovornost za uspeh
učencevinzakakovostodnosovznjimi–tosoopornetočke,kiso
sržmedkulturnihveščinučiteljev.
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Povzetek

V prispevku predstavljam koncept interkulturne
pedagogike, ki se zavzema za sobivanje različnih
kulturinpritemneizhajaizterminov,kivsvojiosnovi
skrivajonegativnokonotacijo.Zavzemasezavzajemno
zanimanje,spoznavanjeinspoštovanjekultureoz.kultur.
Interkulturna vzgoja sicer predpostavlja drugačne
prijemeprideluspriseljenci,vendarnanačin,ki teh,
za zdaj še deprivilegiranih skupin ne stigmatizira. V
prispevkupredstavim,kajinterkulturnostni,čepravvse
preveč pogosto radi zmotno mislimo, da je. Na drugi
stranipazapišem,kajtorejinterkulturnostjeoz.kakoin
nakaterihpodročjihjolahkoizvajamo.
Vprašanje interkulturnepedagogike je enakoaktualno
danes,kotjebilovšestdesetihletihprejšnjegastoletja,
sajseneustavizgoljnapedagoškempodročju,ampak
zajemašedrugeaparatedržaveintakozahtevavključitev
tega znanja tudi na sociološko, družbenokritično ter
političnopodročje.

Ključne besede: interkulturna pedagogika,
interkulturalizem, multikulturalizem, priseljenci,
kultura,socialnapedagogika.
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Abstract

The contribution presents the concept of intercultural
pedagogy,whichstrivesfortheco-existenceofdifferent
cultures and does not derive from terms that hide a
negative connotation in their essence. It strives for
mutualinterestin,familiarisationwithandrespectofa
cultureorcultures.Interculturaleducationdoesinfact
presupposedifferentmethodsofworkwithimmigrants,
but in such a way that does not stigmatise these, for
now still less privileged groups. The contribution
presents what interculturalism is not, although we
oftenmistakenly believe that it is.On the other hand,
itrecordswhatinterculturalismisorhowandinwhich
areasitcanbeimplemented.
The issue of intercultural pedagogy is no less topical
today than in the sixtiesof thepreviouscentury, since
it does not stop merely at the field of pedagogy but
encompasses other state apparatuses, thus demanding
theincorporationofthisknowledgealsointothesocial,
sociallycritical,andpoliticalarea.

Key words: intercultural pedagogy, interculturalism,
multiculturalism,immigrants,culture,socialpedagogy.

Predstavitev pojmov

Različni avtorji uporabljajo različne pojme za označitev
pedagogike v večkulturnih okoljih.  Tako poznamo interkulturno
pedagogiko, nekateri raje uporabljajo pojme kot multikulturna in
mednarodna ali medkulturna, v novejšem času tudi antirasistična
pedagogika(Zidarić,1994).Prinasjenekakoprevladalostališče,da
jenajprimernejšiizrazinterkulturna,kiseuporabljatudivrazličnih
dokumentih.Vsakizraz imasvojozgodovino,velikokratoznačuje
stopnjovrazvojucelotneteorije.

Multikulturalizem oz. multikulturna vzgoja je usmerjena v
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poskus spreminjanja mišljenja posameznika v smeri podiranja
predsodkov, fiksnih idej, usmerjenosti vase in v lastno kulturo,
podiranjaidealizacijinobčudovanjaledoločenihkulturznamenom
vzajemne sprave med kulturami. Zahteva torej, da opustimo
razvrščanjepovertikali gledenapolitičnomoč,bogastvo, raso in
spolterzačnemovrednotitinanovnačin,pohorizontali,dopuščajoč
enakemožnostizavse,hkratipapestrostinpisanost(Shaughnessy,
Cordova,MohammedinKang,1998).

Zmultikulturnovzgojolahkodosežemociljemultikulturalizma.
Eden izmed temeljnih ciljev je tudi, da bi se posameznik naučil
prepoznavatirazlikemedlastnokulturoindrugimikulturamiterda
biposkušalrazumetiinsprejetiterazlike,obtemkobisessvojo
kulturoidentificiral.Dapabibilomožnociljemmultikulturalizma
zadostiti, je potreben stik med ljudmi, komunikacija med
predstavnikirazličnihkultur.Pojem,kižessvojozgradbonakazuje
na pomen interakcije, sodelovanja, komunikacije med pripadniki
različnihkultur,jeinterkulturalizem(pravtam).

Ravno komunikacija in interakcija med pripadniki različnih
kulturstanamrečtistadejavnika,kirazlikujetapomeninprimernost
uporabeterminovmultikulturalizemininterkulturalizem.

Pomanjkljivostmultikulturalizmanajbi sekazala ravnov tem,
da ne priznava nujnosti sodelovanja, interakcije različnih kultur,
pačepravsesicerusmerjanadrugačnostinohranjanjerazlikmed
'mi'in'oni'(Mejak,1991).Postavljenamejamed'mi'in'oni'pane
ostanezgoljprirazličnosti,ampaksekažetorazlikovanjevobliki
stigmatiziranja drugače mislečih ali kakorkoli drugačnih. Eden
izmed ciljev interkulturalizmapa je ravno nasprotno: upoštevanje
razlikmedkulturamiinposamezniki,vendarpasprejemanjevsakega
posameznika, nosilca neke kulture kot človeka. Interkulturalizem
najbi sugeriralmožnost innujnostnavzkrižnihmedsebojnihzvez
med pripadniki različnih kultur. »Interkulturalizem naj bi tako
pomenilrojstvonečesatretjegaobstikudvehkultur.«(Lukšič,1995
vRazpotnik,2002,str.15.)

Nadalje interkulturalizem opredeljujemo kot politiko
medsebojnegarazumevanja,spoznavanja,sprejemanja,soodvisnosti
inenakopravneizmenjavejezikov,kulturintradicij.Predponainter-
poudarja interakcijo, razbijanje ovir, kulture pa se pojmuje kot
priznanje medsebojne enakovrednosti (Zidarić, 1994). Evropa je
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uradnosprejeladejstvo,daevropskedržavepostajajomultikulturne,
še več, uradno je sprejela tudi, da multikulturalizem prinaša v
življenjeEvropejcevnovokakovost.Bitipripadnikmanjšinenesme
pomenitiprimanjkljaja,temvečdrugačnost,drugačnokakovost.

Interkulturalizem se je povezal z zahtevami po odpravljanju
evropocentrizma in vseh oblik diskriminacije. Cilj interkulturne
pedagogikejepostalnaučitiseživetiindelovativrazličnosti.

O interkulturalizmu in interkulturni pedagogiki je torej treba
razmišljati v situacijah, ko so na nekem prostoru zbrani ljudje iz
različnihkulturnihokolij,ljudje,kigovorijorazličenjezik,negujejo
različneobičajeinpodobno.Pritemnajbiposameznikrazvilnova
stališča,veščineinobnašanja,prekkaterihbizavednoalinezavedno
reagiralnaposamezneznačilnostirazličnihkultur,kijihsrečuje,in
tako,pomnenjuFennesinHapgoodove(FennesinHapgood,1997),
razvilinterkulturnokompetenco.

Interkulturnost v Sloveniji

Pri nas je interkulturnost pravzaprav tabu tema. V Sloveniji
je namreč interkulturnost predvsem vprašanje priseljencev iz
nekdanjeJugoslavije,karlepoponazorimiselDekleve(vDekleva
in Razpotnik, 2002, str. 12): »V pedagoški stroki se je pojavil
izrazmultikulturalizem,kinajbigazačeli tudiprinasrazvijati in
uvajativvsakodnevnodelo.Ironijapritemje,dasmovprejšnjem
političnem sistemu v šolstvu že imeli uresničenih mnogo prvin
multikulturalizma, ki je pomenil sprejemanje ali celo promocijo
drugih kultur in narodnosti. Ta se je kazal v obveznem pouku
jezikovnarodovJugoslavije,vnaboruknjiževnikov(izJugoslavije),
okaterihsmoseučilipripouku'domače'književnosti,ter–nena
koncu, v obstoju posebnih oddelkov s poukom v srbohrvaškem
jeziku. Težava je v tem, da je bil ta, prejšnji multikulturalizem
usmerjen jugoslovansko ali – kakor bi morda danes zaničevalno
rekli – 'balkansko', medtem ko je multikulturalizem, kot 'se
postavlja'danes,vbistvu'evropocentričen'.Taobratjeparadoksen
zato, ker je velika večina priseljencev (vseh generacij), ki sedaj
živijovSloveniji,prišlazobmočjanekdanjeJugoslavije.«

Slovenija se torej v določenem smislu razlikuje od večine
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drugih evropskih držav, ne le v tem, da je velik del priseljencev
in njihovih potomcev predvsem z območja nekdanje Jugoslavije,
temveč tudi v tem, da so ti priseljenci slovenski državljani
(Medvešek,2006).Avtoricavnadaljevanjuopomni,da je zmotno
prepričanje o pridobitvi slovenskega državljanstva kot zaključni
faziintegracijskegaprocesa.

ČeupoštevamozgornjomiselDekleve,selahkovprašamo,alije
torejnanašemprostorušenaprejsmiselnoizvajati'jugoslovansko'
usmerjenmultikulturalizemoz. interkulturalizem teropustiti idejo
'evropocentričnega' interkulturalizma? Konec koncev pa je ideja
interkulturalizma enaka ne glede na priseljene narode. In zakaj
bi izvajali interkulturne ideje v duhu evropocentričnosti, če se na
našeozemljepriseljujejo ljudje izdržavbivšeJugoslavije?Odnos
Slovencevdo'Balkancev'jebilžeodnekdajzaničevaleninvzvišen,
zatojenekakopričakovati,dasevtejsmerinebodostispremenilo.
Čevzamemotipičnogledanjena 'Balkance'kotnanarod,ki jena
nižjistopnjiinkateremunikakornočemobitipodobni,ternadrugi
strani evropske narode, katerim se hočemo bolj približati in jim
bitivsajpodobni,čeženeenaki,selahkovprašamole,kakobomo
zmoglisobivatiz'višjimi',čenamtoneuspenitiz'nižjimi'.

V zvezi s tem bomnapisala nekaj več o kulturi, kateri bi radi
pripadali,okulturi,kateresesramujemo,inokulturnihdvoživkah,
ki se trudijoobojezdružiti.Večinamladostnikovdrugegeneracije
je rojena v Sloveniji in tako so postavljeni pred težko nalogo
združevanja dveh kultur: izvorne kulture svojih staršev in kulture
države, v kateri so rojeni (Kobolt, 2005). Večina otrok o svoji
izvornikulturiintradicijivšoliboljmalogovori(Zavrtanik,2002),
saj menijo, da to nikogar ne zanima, poleg tega pa se ne želijo
izpostavljatiinjimjenerodnootemgovoriti.Takšnorazmišljanje
najbibiloposledicazasmehovanjazaradidrugačnekulture,izvora,
priimkaidr.,kisogatiotrocidoživelivnižjihrazredihosnovnešole.
Priseljenedružinevečinomaohranjajotradicionalnevrednotenaeni
insprejemajovrednoteokolja,vkateremživijo,nadrugistraniter
takousvajajodvojnoidentiteto.Sicernemoremogovoritiopopolni
vključenosti(Kobolt,2005),lahkopatrdimo,dajezaučenceenako
pomembnakulturadomakottuditista,skaterosesrečujejovšoli
invdružbinasplošno.Zanimivojevidenjenekaterihotrok,kine
marajogovoritisvojegaprvega jezika in tudidomagovorijozgolj
slovensko(Zavrtanik,2002).
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Pedagoškidelavcipravijo(poraziskaviKoboltovessodelavci,ki
jetrajalaodleta2000doleta2002,Kobolt,2005),dajezapriseljence
drugegeneracijeznačilnosoočanjezobčutkiogroženosti,sramuin
manjvrednostinaeniterponosananacionalnoinverskopripadnost
na drugi strani. Sploh ne dvomim, da k temu pripomorejo tudi
negativneizkušnje,skaterimisepriseljencisrečujejovinterakcijiz
večinskokulturo,indaimajopravtenajmočnejšivplivnaopustitev
izvornekulture,običajev,jezika,tradicije.

»Večinaučiteljevpodpirarabomaternegajezikavdružinahotrok
drugegeneracije,sajvsekulturesprejemajoenakovredno.Mnenja
so celo, da je ohranjanje narodne identitete nujno.« (Zavrtanik,
2002,str.25.)Toizjavoizključujezgornjaizjavaisteavtorice,daje
večiniučencevnerodnogovoritiosvojiizvornikulturiintradiciji,
nekaterejecelosramuporabljatiprvijezikdoma,zazaprtimivrati
svojegastanovanja.

Interkulturnost v naših šolah

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so povprečno nižji učni
uspehučencevmanjšinskihkulturpripisovali neustreznidružinski
vzgoji insocializaciji.Takratsosezačelirazvijatikompenzacijski
programi,kinajbizmanjšalikulturneinsocializacijskeprimanjkljaje
tertakopovečalimožnostitehotrokzauspeh.»Kersosetakratprvič
začeliposebejukvarjatizvprašanjemmultikulturnostivpovezaviz
neenakimiizobraževalnimimožnostmi,lahkorečemo,datopomeni
začetekmultikulturnepedagogike.«(SkubicErmec,2003,str.48.)

Po mnenju Razpotnikove (2002) bi lahko bila prav šola
najprimernejšiinzgledenprostorzavzgajanjeinučenjesprejemanja
različnosti,sajsijeprimernejšemestozakajtakegatežkozamisliti.
Pomembno se mi zdi, da na tem mestu predstavim vzgojno-
izobraževalni sistem kot močan ideološki aparat (Medvešek,
2006),kigajetrebaobravnavativdružbenemkontekstu,predvsem
kot integralni del političnih in ekonomskih struktur družbe.
Ta predpostavka se mi namreč zdi bistvena, ko razmišljamo o
možnostihinterkulturnevzgojevšolah.

Pedagoški delavci večinoma menijo (po raziskavi Koboltove
s sodelavci,ki je trajalaod leta2000do leta2002,Kobolt2005),
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da se država premalo ukvarja z učenci druge in tretje generacije
priseljencev.Ponjihovemmnenjubibilotrebadativečjipoudarek
preventivnim aktivnostim in na različne načine, predvsem s
projekti in organizacijo multikulturnih dogajanj, opozarjati na
načela strpnosti in enakopravnosti različnih kultur. Učitelji si
tudiprizadevajo (prav tam) in se jimzdipotrebno,dabi ti otroci
obdržali značilnosti svoje izvorne kulture. Svetovalni delavci,
v vlogi katerih se pogosto znajdemo tudi socialni pedagogi,
spodbuja(m)jotakoučiteljekottudiučencekrazgovoromoverskih
in nacionalnih vprašanjih, z namenommedsebojnega spoznavanja
inširjenjaobzorij.Vključevanjetakšnihtempaomejujeučninačrt,
ki je izrazito instrumentalno zastavljen, tako da ne pušča dosti
manevrskega prostora, da bi otroke prek razgovorov, govornih
vaj in različnihprojektov spodbujali k predstavitvi porekla svojih
staršev,njihovekulture,običajev,kijihnegujejovdružini,injezika
staršev(pravtam).

Vedno bolj se mi dozdeva, da je ta instrumentalno zastavljen
učni načrt postal vse preveč pogost izgovor za neiniciativnost in
neiznajdljivostučiteljev.Privečinipredmetovbilahkovneslinekaj
minutzasproščenokramljanjeorazličnihkulturah–takosekrepi
ne samo strpnost, ampak tudi zanimanje za drugačnost. Socialni
pedagogikotmojstriinteraktivnihinsocialnihigerlahkoogromno
doprinesemokuresničevanjuciljainterkulturnepedagogike.Vendar
jestemtrebazačetiževprvihrazredihosnovnešoleindobrosemi
zdivključititudistarše,sajnemalokratslišimo:»Mamamijerekla,
dasenesmemdružitistabo,kersiodtamintam«.Tudiraziskava
(Medvešek, 2006) je pokazala, da večina anketirancev meni, da
bibilotrebarazširitiučniprogramtudizvsebinami,kiseznanjajo
otroke z zgodovino, kulturo in jeziki drugih etničnih skupin, ki
živijovSloveniji.

V Združenih državah Amerike imajo obsežno dokumentacijo
(McCarthy1995,vSkubicErmec,2003),kidokazuje,dajepoleg
vsebine tudi pedagoška praksa tista, ki deluje diskriminacijsko:
manjšinskiučencisopogostejerazporejenivnižjenivojskeskupine,
pričakovanjaučiteljevvzvezi znjimi somanjša,deležni somanj
njihovepozornostiinpomoči,šolepogostejenedokončajo.Naloga
svetovalnihdelavcev,tudisocialnihpedagogov,kisopovezanitako
zučitelji,starši,otrokikottudizvodstvomšole,morabitiusmerjena
vpreprečevanjetovrstnediskriminacije.
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Strinjam se z Zavrtanikovo (2002), ki pravi, da bomo morali
pravvšolskeprogramevnestiveč teminvečpozornostiposvetiti
interkulturalizmu tervzgoji za strpnost. Jazbi le šedodala, da se
primarna vzgoja dogaja doma, in zato semi zdi zelo pomembno
ozaveščati tako priseljene kot avtohtone starše o različnosti in
pestrostikultur,jezikovinobičajev,pričemerponovnovidimdelo
socialnihpedagogovkotključno.

Nekateriavtorji(npr.Lesar,2002)menijo,dasozačetnipogoji
za vse enaki in da socialne institucije vsakogar obravnavajo
pošteno. Vprašanje enakopravnosti in pravičnosti postavi takole:
»Alisonekateriposameznikitakoneenaki,danezmorejoalijimne
uspedobitikoristiodtakevrsteizobrazbe,kotjodobivajoostali?«
(Prav tam, str. 19.) Zdi se mi, da skuša avtor s tem vprašanjem
nekakoopravičiti svojo trditev,da sozačetnipogoji zavseenaki,
sajsoraziskave(Dekleva,2002)pokazale,daučencimislijo,daso
priseljencivšolidiskriminirani,terdatudišolskidelavciopažajobolj
negativno obravnavanje priseljencev v šolah, ki temelji predvsem
na predsodkih in stereotipih. Razpotnikova (2002) pa pravi, da
razlikovalnimehanizmidelujejopravprekizobraževalnihindrugih
aparatovdržave.Vtemsevedasodelujemovsičlanidružbe,vendar
ti sistemi preprosto niso oblikovani tako, da bi različnim delom
prebivalstva omogočili enako izhodišče ali primerljiv družbeni
položaj. Potemtakem ni nič čudnega, da predsodke, delovanje po
stereotipih,negativnoocenjevanjeučencevneslovenskenarodnosti
terrazlikovanjeučencevpopriimkuinpozunanjostiopažaskoraj
tretjinaanketiranihučencev(Kobolt,2005).

Medvešek (2006) opozarja, da samoomogočanje vpisa v šolo,
kigapredvidevazakonodajazavsešoloobvezneotroke,nidovolj.
Otroci morajo imeti v procesu vzgoje in izobraževanja enake
možnosti za napredovanje, imeti morajo možnosti ohranjanja
svojega jezika, kulture in možnost izobraževanja brez občutkov
diskriminacije.

Tudi Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (Skubic
Ermec,2003)jestrokovnojavnostsoočilastematiko,kipedagogiko
zaposluje že vsaj 35 let, pa še vedno ni izgubila svoje teže. Gre
za razpravo o enakihmožnostih v izobraževanju, razpravo, ki bo
aktualna vse dotlej, dokler bomo ugotavljali, da šola učencemne
dajeenakihmožnostizauspeh.Tukajselahkoupravičenovprašam,
do kdaj bo ta razprava aktualna, in nekoliko skeptično ali zgolj
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realnododam,dabonjenaaktualnostvečna.
PoHabermasu(2007)jebistveniproblemuresničevanjaenakosti

razkorak med individualnimi in kolektivnimi pravicami oz. med
socialnimi in kulturnimi pravicami. Smisel kulturnih pravic se
namreč zgreši, če se jih vključi v neki razširjeni model socialne
države.Kulturnepravicejetreba–drugačekotsocialnepravice–
upravičitigledenaomogočanjeenakomerneinkluzijevsehobčanov.
S tem pa si nakopljemo ambivalentne skupinske pravice, ki kdaj
pridejovkonfliktzindividualnimipravicami.

Pravičnost lahko iščemo na podlagi enakega obravnavanja,
vendarzelodobrovemo,dasmositudiznotrajskupintakorazlični,
daenakoobravnavanjehitrospodleti,kajšeleenakoobravnavanje
medrazličnimiskupinami…

Pomembna se mi zdi ugotovitev Skubic Ermeceve (2003), da
nekateri avtorji predpostavljajo, da naj bi bili učenci pripadniki
nevečinskih kultur tudi učenci s posebnimi potrebami. »Na neki
način je to vsekakor res, kot je res, da so to tudi nadarjeni in da
je to pravzaprav vsak izmed nas.« (prav tam, str. 46.) Avtorica
daljeopozarja,datakoposploševanjenemorebitiproduktivno,za
učencepripadnikedrugihkulturjelahkokvečjemuceloškodljivo.
»Za obravnavomultikulturne populacije pa potrebujemo zlasti na
sociološkem,pedagoškemindružbenokritičnemznanjuutemeljene
pristope,obravnavapamorabiti(postati)stvarsplošnepedagogike.«
(pravtam,str.46.)

Šole naj bi skladno z interkulturnim pristopom (Razpotnik,
2002)sprejemaleetničneskupinezvseminjihovimiposebnostmi,
odprehrane,vere,jezika,stilaoblačenjadoprepričanjainvrednot;
»nasploh naj bi bila manjšinska kultura in njena verodostojna
predstavitev vključena v vzgojno-izobraževalni sistem.« (prav
tam, str. 15.) Vendar je v praksi tako, da večina dovoli etnični
manjšinipravicodoizražanjazgoljzaželenihinizbranihkulturnih
značilnosti,predvsemtakih,kisenezdijoogrožajočezavečinsko
kulturoinnjihovpoložajmoči(pravtam).Takšenpristopjeseveda
popolnoma nasproten pristopu interkulturne vzgoje, ki naj bi se
prakticiralavnašihšolahinvdružbinasplošno.Velikokratslišimo,
da se morajo priseljenci prilagoditi večinski kulturi, če so se že
'odločili'zaživljenjevdrug(ačn)idomovini,povsodslišimovpitje
po asimilaciji priseljencev, ki morajo sprejeti kulturne standarde
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večine. S takšnim prepričanjem in razmišljanjem se zagovarja
stališče(Razpotnik,2002),dajekulturamanjšinmanjvrednaglede
navečinsko,dajezaživljenjevtejdružbimanjuporabnainmanj
primernaaliceloogrožajoča.
Interkulturno izobraževanje torej ni le – in tudi ne sme biti
– izobraževanje priseljencev. Začetno obdobje ukvarjanja z
izobraževanjem priseljencev je ne glede na državo zaznamovala
asimilacija,tj.procesenosmernegaprilagajanjaposameznikaskupini
(Troyna1993,vSkubicErmec,2003).Procesasimilacijejezahteval
monokulturnoizobraževanjeinstemzavračaltersipodrejaletnične,
jezikovneinkulturneraznovrstnosti.Asimilacijatorejnedovoljuje
pogajanjainjezamanjšinskopopulacijovednoenosmerna.Kottaka
seveda nemore biti v načelu z interkulturno pedagogiko, zato se
je od začetne ideje izobraževanja priseljencev do danes marsikaj
spremenilo.Vsajkarsetičeteoretičnihizhodišč.

Kaj interkulturnost ni?

Rasizem,nacionalizeminksenofobijasoaktivnadiskriminacija
drugačnih, ki jo izvajajo posamezniki, ali pa predsodki, ki jih ti
imajo.Prikrajšanostdoločenihetničnihmanjšinsevesčasohranja
prekpripadnikovvečinenegledenaosebnastališčaposameznikov.
Večinskapodporakulturiininstitucijam,kitemeljijonarazlikovalni
politikiindejanjih,vesčasopozarjananeenakopravnostmanjšinske
kulture. »Rasizem inprav takoksenofobija sta po takempristopu
posledicadržavnepolitikenegledenanjenenamene.«(Razpotnik,
2002,str.14.)

Razprava o interkulturnosti v izobraževanju je potemtakem
nujna, saj vedno več raziskav kaže, da v Sloveniji pojavi
ksenofobije in rasizma niso nobena redkost. Žižek (2007) se
sklicuje na konservativce, ko zapiše, da priseljenci ne bi smeli
zlorabljatigostoljubnostidržavegostiteljice,sajsozgoljgostje,ki
morajospoštovatiobičaje.Družbaimanamrečpravico,dazavaruje
svojo edinstveno kulturo in način življenja. Kje pa je obratna
sorazmernost? Tudi priseljenci imajo edinstveno kulturo in način
življenja,kigapravtakoželijozavarovati.Verjetnosovtemsvojem
varovanjušeboljzagrizeniravnozato,kerjekulturaedino,karso
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lahkoprineslissebojvtujodržavo.Todanadrugistranisoavtohtoni
prebivalci,kisevednoboljbojijo,dabibilinapadeni. Insicerne
sstranitankovinvojske,ampaksstranipriseljencev,»kigovorijo
druge jezike, častijo druge bogove, pripadajo drugim kulturam in
jim bodo verjetno prevzeli delovna mesta, zasedli zemljo, živeli
na račun njihovega socialnega sistema in ogrozili njihov način
življenja.«(Weiner,1995,vHuntington,2005,str.251.)Kajpa,če
biprevzelinjihovokulturo?Zakajseteganebojijo?Pravtakogre
zanekaj,karjenjihovo…

Pravi problemi so družbena neenakost, največkrat ekonomsko
povzročena,lahkopatudizgoljnapodlagipredsodkov.Najpogosteje
problemmarginaliziranihnivtem,dabiimelidrugačneaspiracije,
navade ali vrednote kot privilegirani, drugačen imajo le način
življenja,kerjimrazmerenedovoljujejo,dabigaspremenili.»Če
so kulturni obrazci marginaliziranih v različnih državah različni,
njihov življenjski položaj pa podoben, je torej izvorni problem v
njihovemdružbenempoložajuoz.statusu,nepavkulturi.Četorej
kulturaniproblem,tudinirešitev.«(Dragoš,2006,str.194.)

Žižek (2007) predstavi dve temi, ki opredeljujeta liberalno
tolerantnodržododrugih.Enajespoštovanjedrugačnostiinodprtost
zanjo,drugapaobsesivnistrahprednadlegovanjem.Torejdrugiso
čistov redu, čenisoprevečvsiljivi, »čeDrugi ni zaresDrugi…«
(prav tam, str. 42). Toleranca tako sovpade s svojim nasprotjem:
naša dolžnost, da smo strpni do drugega, dejansko pomeni, da se
mu ne smemo preveč približati, da moramo spoštovati njegovo
netoleranco do naše bližine. Po Žižku (prav tam) naj bi bila to
osrednjačlovekovapravicapoznokapitalističnedružbe;»pravicane
biti 'nadlegovan',tj.ostatinavarnidistancidodrugih.«(pravtam,
str. 42.)Na drugi strani paHabermas (2007) trdi, da je toleranca
odvečpriljudeh,kisoindiferentnidotujihprepričanjalicelocenijo
nekogadrugegavtejnjegovidrugačnosti.Tolerancasepričakujeod
tistih,kiizsvojihsubjektivnihrazlogovodklanjajotujaprepričanja.
Vendar predsodki ne štejejo za legitimne razloge odklanjanja, saj
»rasistaališovinistanenagovorimospozivomktoleranci,temveč
z zahtevo, naj premaga svoje predsodke.« (prav tam, str. 231.)
Razlogi odklanjanja morajo torej temeljiti na nekem razumsko
upravičenem nestrinjanju z drugimi. O toleranci lahko govorimo,
ko se z drugimi ne strinjamo, jih pa kljub temu sprejmemo,
toleriramonjihovodrugačnost, čepravnamni všeč.Tolerancaoz.
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strpnost potemtakem ni prvina interkulturne vzgoje, ampak smo
interkulturnokompetencodosegli,čenamnitrebadrugihtolerirati,
ampakjihpreprostosprejemamoinlahkovtejnjihovidrugačnosti
celouživamo.

ŽižeksestrinjasSloterdijkom(2006,vŽižek2007,str.55),ki
je trdil, »da jedržo 'medsebojnega razumevanja' trebadopolniti z
držo 'medsebojnega izogibanja', z ohranjanjemprimerne distance,
z novim 'kodeksom diskretnosti'«. Žižek nadaljuje, da je ravno
alienacija družbenega življenja tista, ki omogoča toleriranje
drugačnega načina življenja, čeprav mnogo kritikov vidi v njej
(alienaciji) šibkost in neuspeh. Alienacija namreč predpostavlja,
da je distanca vsebovana v sami družbeni teksturi in da je
popolnoma normalno, da se ignoriramo, tudi če živimo z ramo
ob rami. Dopuščeno nam je, da se posameznikom ali skupinam
ne približamo preveč, gibljemo se v družbenem prostoru, kjer v
interakciji z drugimi sledimo določenim pravilom, ne da bi si z
njimidelilinjihovesvetove.Žižek(pravtam)trdi,dajealienacija
včasihnepogrešljivazamirnosobivanjerazličnihnačinovživljenja
oz.različnihkultur.

Taidejajeblizustaremupregovoru:Manjtevidim,rajeteimam.
Kajpaotrocivšoli,kisonanekinačinprisiljenibitivistemprostoru
(razredu)intudiskupinskodelatidoločenestvari?Kogredovšolov
naraviinsotam24urnadanskupaj?Vtakihprimerihsenimožno
distancirati,splohpanediskretno.Podrugistranisoparavnootroci
tisti, ki najbolj boleče občutijo svojo drugačnost. Poleg tega je
možnadiskretnaignorancazgoljtakrat,kosovsestranipripravljene
to izvajati, saj dvomim, da jemožno diskretno ignorirati nekoga,
ki ti ves čas skače po glavi ter te na vsakem koraku brcne in ti
pove,kakosislabši,kersidrugačen.Patudičebisprejelidiskretno
ignorancokotmožnostnekonfliktnegasobivanjarazličnihkultur,s
temnebidoprinesliknačeluinterkulturnosti,temvečbiseodnjega
zgoljoddaljili.

Kaj interkulturnost je?

Katera so torej tista področja, na katerih morata politika in
pedagogikadelovati,dabostazačeliuresničevaticiljeinterkulturne
pedagogike?Vzvezis temvprašanjembiradaopozorilananekaj
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področij,kivnašihvzgojno-izobraževalnihustanovahmanjkajoin
bijimbilotrebanamenitibistvenovečpozornosti.

Pomembno je, da se kot pedagoški delavci zavedamo, da
slovenščinaniprvijezikvsehučencev.Skoziprvijeziksenamreč
učimo tudi misliti ter si pridobivamo neko nacionalno identiteto
(Zidarić, 1994). Prvi jezik ima torej zelo pomembno vlogo v
človekovem življenju, zato semoramo vprašati, ali so izhodiščne
možnostizašolskiuspehneslovenskihotrokmanjšekotmožnosti
slovenskih otrok. Otroci, ki ne obvladajo globlje svojega prvega
jezika,senebodomoglidobronaučitinititujegajezikaoz.jezika
okolja. Če ne dosežemo poglobljenega razumevanja svojega
(prvega) jezika, ne dosežemo niti poglobljenega razumevanja
tujega, torej v primeru priseljencev tudi jezika, v katerem poteka
pouk(SkubicErmec,2003).

Torejnaučenjeinkoneckoncevtudinauporaboprvegajezika
ne smemo gledati kot na nekaj, česar se priseljenci oklepajo, ker
nezmorejoalineželijosprejetijezikavečine,karjimjevelikokrat
očitano.SkubicErmeceva(2003)opozori,dajeučenjeprvegajezika
pravicamanjšinskihkulturdoohranjanjalastnekulturneidentitete,
izzgorajnapisanegapavidimo,daje tudinujenpogojzaotrokov
šolskiuspeh.»Tojenespornaugotovitev,kijojeEvropasprejelaže
vsajpreddvemadesetletjema,intudivnašidržavisebomomorali
soočitistem,«zapišeavtorica(pravtam,str.54).

Interkulturna vzgoja se na splošno ukvarja s kulturo, zato je
pomembno, da se definirajo kulture, ki so v stiku, še zlasti zato,
kersomedsebojpogostovkonfliktu.Tosenanašanarelacijemed
kulturopriseljencevtervečinskokulturo,kijepogostopojmovana
kotsuperiorna.Potinterkulturnevzgojejepotsporazumevanjamed
'našo'in'vašo'kulturo,sajnamanjšinskekulturepogostogledamoz
vidikastereotipovinpoenostavljenihshem,čemurpainterkulturni
pristopnasprotuje(Zidarić,1994).

Izrednopomembnojetorej,daimajoučencimožnostspoznavanja
kulture, takosvojekotdruge.Sspoznavanjemmanjšinskekulture
pokažemo pripadnikom le-te, da njihovo kulturo cenimo in jo
imamozaenakovrednovečinski.Polegtegaspoznavanjerazličnih
kultur krepi medetnično razumevanje, sprejemanje, odprtost do
ustvarjalnegasodelovanja,karjezašolskegaotrokavmultikulturni
družbinujno.
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Interkulturnapedagogikapoudarjapomenizobraževanjaučiteljev
za interkulturno vzgojo in izobraževanje. Učitelji morajo poznati
teorijo in biti sposobni sociološke analize, saj jim to pomaga pri
razumevanjunekaterih specifičnostiučencevpriseljencev in s tem
priupoštevanjunjihovihspecifičnihpotreb.Pravtakopamorajobiti
pripravljeni razmisliti o svojih stališčih,morebitnih predsodkih in
diskriminacijskipraksi(pravtam).Kotsemžezapisala,jenamreč
znano, da so učitelji do učencev priseljencev manj strpni, imajo
do njih manjša pričakovanja (McCarthy, 1995, v Skubic Ermec,
2003)gledeučnegauspehainjimzatoneponudijodovoljpodpore,
dajihboljkritizirajoinkaznujejoterjimmanjzaupajo.Sevedaje
možno,daučiteljidelujejodiskriminatorskopovsemnanezavedni
ravni.Topa lahkospremenimozreflektiranjemsvojeprakse terz
razmišljanjem in informiranjemo interkulturalizmu.Kontinuirano
izobraževanje učiteljev, ki bi zagotavljalo ustrezno poznavanje
etnične strukture družbe ter poznavanje načinov, kako etnična,
jezikovna ali socialno-ekonomska pripadnost opredeljuje vedenje
učencev, je po mnenju Medveškove (2006) več kot dobrodošlo.
Socialni pedagogi, ki delujemo znotraj šole, lahko prevzamemo
vlogooblikovalcašolskeklimeinpritemdelujemoskladnoznačeli
interkulturnepedagogike.

Zidarić (1994)vnadaljevanjuopozarja,danidovolj,dapouku
določenevsebine inpredmetedodamo,hkratipapustimo,dašola
ostaja etnocentrična, da učitelji delajo razlike med učenci, da je
večinska kultura skozi različne učne vsebine predstavljena kot
pomembnejša, naprednejša, bolj kultivirana, civilizirana, skratka
kot nekaj boljšega in večvrednega od preostalih kultur. Tako kot
velja za vsako pedagoško načelo, mora tudi interkulturalizem
prežemativzgojoinizobraževanjenavsehmestih,kjerjetomogoče.
Interkulturnostmoramotorejživeti.

Zidarić (prav tam) zapiše, da ni dovolj, da usmerjamo svojo
pozornost le namanjšinske kulture, temveč da je bistvena naloga
interkulturalizma, da razširi svoje ideje na celotno populacijo.
Pri tempamoramopaziti,danepozabimonapriseljence, saj jim
moramoševednopomagatiprizadovoljevanjuspecifičnihpotreb.

Izzgorajnapisanegavidimo,dajevlogaizobraževalnihustanov
in pedagoških delavcev pomembna, nikakor pa ni zadostna. V
prizadevanjihzainterkulturnespremembesovzgojno-izobraževalne
institucije sicer nepogrešljive, a velik del uresničevanja tega
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koncepta je v pristojnosti področnihpolitik in splošnepolitike na
državniravni(Dragoš,2006).

Sklep

Veličković,(2005)vsvojemromanuznaslovomSahib:impresije
izdepresijeizhajaizpredpostavke,datakoalitakoničistihkultur,
saj so vse hibridi, in zato razvije idejo o 'ešoizmu'.Vpraša se ali
bo na naših osebnih izkaznicah poleg enotne matične številke
občana (EMŠO), še EŠ (etnična šifra). Postopek določanja EŠ-a
bi bil preprost in utemeljen z računalniško analizo krvi. Etnično
čistiposameznikisopripadnikietničnihskupin,katerihpripadniki
senisomešalispripadnikidrugihetničnihskupin.Najpreprostejši
EŠ bi bil videti takole:HC (Hrvat 100%),malo zapletenejši EŠ
bi bil videti takole: SLBXXVAXXV (Slovenec 50 %, Bosanec
25 %, Avstrijec 25 %). Zapleteni EŠ pa bi bil videti takole:
NXIIRXVIISXHVIIJXXIIMVAXVIBVKVI (Nemec 12 %, Rom
17%,Srb10%,Hrvat7%,Jud22%,Madžar5%,Albanec16%,
Bosanec5%,Kitajec6%)(pravtam).

Takšno razmišljanje se mi zdi izredno zanimivo, saj nakazuje
nato,dasinekokulturolastimo,določimosijozasvojo,neglede
na to, da smo v bistvumešanica različnih kultur. In ker je danes
zelo pomembno, da nekampripadaš, da imaš skupino ljudi, ki jo
pojmuješ za svojo, daveš, kdo jekaj oz. kdo, da slučajnov svoj
krog ljudi ne sprejmeš nekoga, ki ni 'tvoj', semi zdi ta avtorjeva
ideja,kijesicerzapisananašaljivnačin,enaizmedtistih,kibise
čezčaslahkocelouveljavila.

V mojem sklepu je še vedno prisoten dvom glede reševanja
problematikepriseljencevoz.gledeinterkulturnevzgoje,čepravje
mordaenaizmedrešitevravnota,dajevsemanjpripadnikovt.i.
čistihkultur.Dabiseodnosdopriseljencevspremenilnabolje,bi
bilotrebaspremenitimiselnostljudi,karjetudienoizmedglavnih
načel interkulturalizma, ki se zavzema za prenos ideje na širšo
populacijo,innezgoljnamanjšine.Pravtakobibilotrebaspremeniti
politiko, ki je pri nas včasih izrazito nacionalistično usmerjena.
Vendarsineupamtrditi,dasetodvojedakartakospremeniti,inod
todmojdvomnauresničitevinterkulturnepedagogikeprinas.
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Nikakornočemnapeljatinamisel,da interkulturnapedagogika
nimožna,dejstvopaje,dajenjenaizvedbaodvisnaodvečaparatov
naše države oz. sistema. Kot sem skozi prispevek razpredala,
predvsemnašpolitičniokvirninaklonjenvečkulturnemukonceptu,
kar stroki odvzema pogum za pozitivno ukrepanje. Vendar
političnih akterjev ne smemo imeti za izgovor, saj je dosti prvin
interkulturalizma, ki jih lahko pedagoški delavci s svojim delom
vnašamovpoukinprenašamonaučence.
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Povzetek

Članek osvetljuje multikulturno in interkulturno
komuniciranje s poudarkom na pedagoškem polju.
V njem avtorica navede ovire, s katerimi se srečajo
odrasli in otroci, ki živijo v multikulturnem okolju. V
nadaljevanjupredstavimožnostiinterkulturnevzgojein
izobraževanja,kistavdanašnjipisanidružbižeskoraj
obvezna.Osredotočasenajezikovneproblemeotrok,ki
sešolajovjeziku,kininjihovmaternijezik.Vnajvečji
meri gre v slovenskemprostoru za otroke priseljencev
inRome.Vzadnjemdelučlanekposkušapodatimožne
rešitve in predloge, ki bi omogočali vsem otrokom
govoriti in razvijati svoj materni jezik tudi v šolskem
prostoru.

Ključne besede: interkulturnavzgojainizobraževanje,
multikulturno komuniciranje, neenake možnosti,
dvojezičnost,maternijezik,priseljenci.
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Abstract

This article highlights multicultural and intercultural
communication with special emphasis on education.
Theauthormentionsthemostimportantobstaclesthat
adultsandchildrenlivinginamulticulturalenvironment
are faced with. Furthermore, this article presents the
opportunities for intercultural education, which is
almost obligatory in our diversified society. Still, the
culturalandlanguagebarriersoftenaggravateunequal
opportunities at school. Focus lies on the language
problems of childrenwho are schooled in a language
thatisnottheirmothertongue.InthecaseofSlovenia
thesearemostlychildrenofimmigrantsandRoma.
Inthelastpart,thisarticleattemptstoindicatepossible
solutions and propositions, so that all children could
have the opportunity to learn and speak their native
languageinschoolaswell.

Key words: intercultural education, multicultural
communication, unequal opportunities, bilingual
communities,mothertongue,immigrants.

Interkulturno komuniciranje

Ker v tem članku obravnavam kulturno in jezikovno
problematiko, se bom usmerila na jezikovne ovire, čeprav se
zavedam,daserazlikevmedkulturnemkomuniciranjukažejotudiv
neverbalnemkomuniciranju.

Kogovorimoointerkulturnemkomuniciranju,najprejpomislimo
na jezikovneovire,vendar je jasno,dapoznavanje jezikaniedini
pogoj za nemoteno komuniciranje. Medkulturno komuniciranje
pomeniodnose,stikeinoblikovanjesamopodobedrugihmedčlani
različnih socialnih oz. kulturnih skupin. Vendar lahko celo tedaj,
kogovorecpovsemobvladadrugjezik,pridedonesporazumov,če
neobvladajezikovnepragmatike(pravilotem,kdaj,kakoinčemu
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v določeni jezikovni skupnosti uporabljamo določene jezikovne
oblike)(Ule,2008).Trim(1961,vMeeuwis,1996)poudarja,dase
lahkovmedkulturnikomunikacijikrepijoaliustvarjajostereotipio
kulturnih,rasnihinetničnihskupinah.To,karzagovorcaizenega
kulturnegaozadjaimpliciranaprimerjezo, jelahkozagovorcaiz
drugega kulturnega okolja le močan poudarek. Nevarno je tedaj,
kose takinesporazumimnožijo,saj lahkoprivededooblikovanja
oziromakrepitvenegativnihstereotipovokulturnihskupinah(Shea,
1996). Predsodki se pojavljajo pri komuniciranju, pri odzivanju
drugnadrugega,priargumentih.Vednoznovajihaktiviramo,kadar
beseda teče o drugih in drugačnih, o 'naših' in 'vaših', s tem pa
produciramosovražnigovor(Ule,2008). Strpnostvkomunikaciji
sekažele,čeimamodosogovornikatudidrugačepozitivenodnos
(SkubicErmenc,2003).

Vseprevečkratsmopričastikom,kjermedmanjšino invečino
prevladujejo elementi moči ter gospodarske neenakopravnosti
(Gumperz, 1978, v Meeuwis, 1996). Največkrat je obsojan in
ocenjen član manjšinske skupine, katerega jezik je nedomač.
Priseljenske skupnosti, ki vstopajo v novo jezikovno okolje,
lahko tekočeobvladajo osnovno slovnico, čeprav lahkoprenesejo
vzorce konverzacije iz domače družbe v konverzacijsko prakso v
gostiteljskem jeziku. Dokler je to prisotno, imajo ti posamezniki
lahko težave pri vzpostavljanju pravih prijateljstev in odnosov v
gostiteljskidružbi.Nedomačigovorciserednosoočajozdomačimi
govorci, ki samoumevno prevzamejo nadzor nad konverzacijami
inneodgovarjajonavprašanja,vkaterihbiupoštevaliperspektivo
in interakcijsko avtoriteto svojih nedomačih sogovornikov.
Nedomačim govorcem torej naprtimo krivdo za to, da se ne
znajdejovgostiteljskidružbi,sajkažejonesprejemljivesleditujega
obnašanja, obenem pa uporaba drugega jezika lahko povzroči
socialnoizključitev(Glumperz,1992,vShea,1996).

Vkulturnopestremokoljujepotrebnaposebnapozornost,sajse
obsrečanjukulturrazvijetudikulturnaidentiteta.Ljudjepribližajo
svojekomunikacijskevzorcelastniskupiniterjihobenemločijood
tujihskupin(Ule,2008).

Veliko strokovnjakov različno opisuje povezanost govora z
oblikovanjem identitete. Vigotsky (1960, v Ule, 2008) in Mead
(1980, v Ule, 2008)  interpretirata jezikovno dejavnost in stike
zdrugimikotključnazarazvoj identitete.Menita,dasezavest in
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identitetazgraditaprekjezika,vdialoguzdrugim,zinternalizacijo
socialnihizkušenj,kipostanejodelindividualnegamišljenja.

Tudipraksatopotrjuje.Številninarodiinnacijesvojoidentiteto
gradijopravnaskupnemjeziku,sajveljajezikzaenonajmočnejših
vezinaroda(Luchtenberg,2002,vSkubicErmenc,2003).

Otrok in jezik

Otrok in materni jezik
V primarni socializaciji je ravno materni jezik tisti, ki otroka

spremlja od prvih besed. Na tem jeziku temelji govorni razvoj
otroka in se v teoriji jezika opredeljuje kot prvi jezik (Medveš,
2006).Mlajšiotrocišenimajoizoblikovanegasistemavmaternem
jeziku, zato jeneprimerno,dabi se jihpoučevalov tujem jeziku.
Primlajšihotrocihseševednorazvijajokomunikacijskespretnosti
– izbiranje pravega trenutka za sporočilo in razvijanje govorice
telesa(Clark,1991).Vendarzrazvojemgovorapostopomaosvojijo
(največkratmaterni)jezik.Zvstopomvšolopostaneobvladovanje
jezikaključnegapomena.

Otrok in drugi jezik
Zapletesepriotrocih,kisešolajovjeziku,kininjihovmaterni

(Knaflič, 1991). Z drugim jezikom se srečajo, če se geografsko,
socialno ali kulturno ločijo od jezikovne skupnosti, v kateri se
uporablja materinščino, in preidejo v drug socialni, kulturni in
komunikacijski prostor (Medveš, 2006). Do usvajanja in uporabe
dvehjezikovprihajaizrazličnihrazlogov(PrebegVilke,1995):
• pripadnost otrokove družine skupinimanjšinskega jezika (npr.

otrociitalijanskihstarševvIstri),
• življenje družine v tuji deželi zaradi dela, študija, politične

ali ekonomske migracije (npr. starši iz Bosne, preseljeni v
Slovenijo),

• mešanizakoni,vkaterihdružinaživivdeželienegaodstaršev
oz.vdeželi,kjerstaobatujca.
V članku se osredotočam na otroke priseljenih staršev ali na
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Rome,sajjepravnjimnamenjenenajmanjstrokovnepozornosti.Ti
otrociusvajajodrugijezikvdokajnaravnemokolju,torejvdružini
alivokolju,vkateremgaposameznikaliskupinagovorikotmaterni
jezik(PrebegVilke,1995).

Učenje drugega jezika poteka pri različnih otrocih različno,
pri tempa sodeluje večdejavnikov.Knafličeva (1991) navaja kot
pomembne jezikovne sposobnosti, inteligentnost in motivacijo,
Prebeg Vilke (1995) pa kot prvega izmed dejavnikov omenja
otrokovo starost. Kot posebne dejavnike opiše družbenega,
spoznavnega in afektivnega, ki se nanašajo na učenca, bodisi
delujejozunajotrokainsenanašajonaodnose.Spoznavnidelujejo
vučencu,afektivnipapotekajovučencuinsenanašajonačustvene
odzive ter na njegove poskuse, da osvoji drugi jezik. Inteligenca,
'talentzajezike',značilnostosebnostipravtakovplivajonaučenje
drugegajezika.Pertotova(2004)pakotpomembendejavnikpoleg
jezikovnegainkognitivnegaomenjatudidružbenookolje,vkaterem
je zaželena in potrebna uporaba drugega jezika. Pri tempoudarja
tudi mešanje kodov, ki je del procesa na poti k dvojezičnosti.
Nevarna je predvsem poljezičnost, saj otrok nobenega od dveh
jezikovneobvladadovolj.

Vse avtorice kot pomemben dejavnik opisujejo motivacijo.
Lambert in Gardner, (1972, v Prebeg Vilke, 1995) razlikujeta
integrativno in instrumentalnomotivacijo. Integrativnamotivacija
sepojavi,kadarseučenecželiidentificiratiskulturodrugegajezika,
instrumentalnamotivacijapajeprisotna,kadarseotrokučidrugega
jezikafunkcionalno,dabiuresničildoločenecilje(npr.dabilahko
komuniciralssvojimokoljem,dabivšolilahkouspešnospremljal
pouk,kijevdrugemjeziku,dabiselahkoigralzvrstniki…).

Knafličeva (1991) si kot pomembno vprašanje zastavi, ali je
učenje drugega jezika otrokova želja, potreba ali gre za željo
staršev. Po njenemmnenju imajo starši pri učenju drugega jezika
zelopomembnovlogo.Spohvalami,spodbudamialipomočjolahko
pozitivnoprispevajokvečjemuuspehu.Potrebnapajeprevidnost,
dastarši,priotrocih,kiimajotežavepriusvajanjudrugegajezika,
nezahtevajopreveč,sajbodopovečaliodpordožetakoneprijetnega
učenja. Starši prek svojih stališč do drugega jezika oz. naroda ali
kulture,kijujezikpredstavlja,naotrokevplivajotudipasivno.

Na podlagi raziskav je bilo ugotovljeno, da imajo poleg vloge
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staršev največjo vlogo pri učenju drugega jezika vrstniki in
množičnaobčila.Polegvsehnaštetihdejavnikovjepomembnotudi,
kakšnesojezikovneznačilnostiprvegaindrugegajezika.

Do zdaj še ni bilo enotnega odgovora na vprašanje, katere
osebnostne poteze in dejavniki ugodno vplivajo na usvajanje
drugega jezika. Tako jezik kot osebnost sta zelo kompleksna
fenomena, težko ju je izpostaviti eksaktnim merjenjem (Prebeg
Vilke,1995),zatoostajataširokopoljenadaljnjihraziskav.

Vpliv maternega jezika na usvajanje drugega jezika
Vplivmaternegajezikajemočnonavzoč,vendar jeodvisenod

okoliščin,vkaterihotrokusvajajezik.Zaotrokajebistvenodrugače
tedaj,kosootrocivtujideželi,vkaterisorazmerezanjeneugodne,
npr.ekonomskamigracija.Odrasličlanidružinevztrajajoprisvojih
etničnih skupnostih, v katerih govorijo materni jezik, pa tudi v
družinah se pogovarjajo vmaternem jeziku (PrebegVilke, 1995).
Če družina otrok nemotivira pri učenju drugega jezika, bo vpliv
maternegajezikalahkozaviralusvajanjedrugegajezika.

Pri usvajanju prvega jezika so pomembne značilnosti jezika
(izgovarjava, slovnica …), pri usvajanju drugih jezikov pa je
pomembno, kakšen je odnos med prvim in naslednjimi jeziki
(Knaflič, 1998). Če sta si jezika podobna, lahko to olajša
razumevanjeinhkratiotežujeizražanjezaradiinterference(Knaflič,
1991). Interferenca je veliko pogostejša pri odraslih dvojezičnih
govorcih, pri otrocih pa je večkrat zaznati pojav nepravilnega
preklapljanja,tj.daprehajajoodenegajezikakdrugemu,nedabi
bilototreba(Pertot,2003).

Jeziknajbiseotrokučilpritistem,kigadobroobvlada.Starši,ki
neobvladajodrugegajezika,nemorejoučitisvojihotrok,zatoseto
odsvetuje.Pomembnostdobregapoznavanjaenegajezikapotrjujejo
tudi raziskave (Knaflič, 1991), ki ugotavljajo, da otroci, ki slabo
obvladajoprvijezik,slabšeusvojijotudidrugega.

V posebej težkem položaju se znajdejo dvojezični otroci in
mladostniki,čejezikainkulturivdružbinimataenakegapoložaja,
oni pa pripadajo narodu, ki je v podrejenem položaju. Otrok
in mladostnik si bo zastavljal vprašanja: v katerem jeziku se
pogovarjatinaulici,vkateremsepogovarjatizdomačimi(Knaflič,
1998).



219PetraKlinar:Interkulturnokomuniciranjevšolskemprostoru

Bilingvizem druge generacije priseljenih v Slovenijo
Vliteraturisepojavljavelikodelitevbilingvizma.Omenilabom

le delitev na simultani in sukcesivni bilingvizem. S simultanim
bilingvizmom običajno razumemo izpostavljenost otroka dvema
jezikomaodrojstva,ssukcesivnimpadodajanjedrugegajezikaod
tretjega leta starosti naprej. Ker govorimo o otrocih priseljencev,
sebomosredotočilana sukcesivnibilingvizem.Veliko jeotrok iz
družin,kjerobastaršagovoritajezikmanjšine,kateremusootroci
od rojstva izpostavljeni doma. Jezik večinskega prebivalstva se
začnejoučitiinusvajatipozneje,kohodijovvrtecališolo.Pogost
primersukcesivnegabilingvizma jemogočeopaziti, tudikostarši
emigrirajo v drugo državo v času, ko so otroci že bolj ali manj
usvojili materni jezik. V takih primerih je temeljnega pomena,
kakoznanjeprvegajezikavplivanapridobivanjeznanjavdrugem
jeziku, kakšne so razvojne faze, skozi katere prehaja otrok pri
usvajanju drugega jezika, kakšne so razlike med posameznimi
otroki pri njihovem pristopu k drugemu jeziku (Pertot, 2004).
Stopnjaobvladanjadrugega jezika je torej lahkozelorazlična.Če
posameznik v dvojezičnem okolju ne usvoji niti enega jezika na
ravnipovprečnihrojenihgovorcev,sepojavipoljezičnost(Knaflič,
1998).Zaradi tega so pri bilingvistični vzgoji otrok vloge staršev
zelo različne. Nekateri starši so v situaciji, da lahko odločajo o
tem,alibodootrokevzgajalibilingvističnoaline,pridrugihpaje
odločitevotemprinesloživljenje,razmere,vkaterihsejedružina
znašla(Medveš,2006).

Multi-/interkulturna vzgoja in izobraževanje

Leurin(1989)pravi,dajeizobraževanjeotrokemigrantovnujno
potrebno,čeželimovzgojitidržavljaneEvrope.Sprvajeveljalo,da
se morajo priseljenske etnične skupine prilagoditi večini, vendar
sopostopomazačele tudivšolskemprostoruprevladovatizamisli
multikulturalizma.Šolanajbidanesmanjšinskekulturevključevala
v vzgojno-izobraževalni sistem ter sprejemala prisotne etnične
skupineinnjihoveposebnosti(vera,prehrana,jezik,stiloblačenja,
prepričanja), s tem pa udejanjale interkulturno pedagogiko
(Razpotnik,2002).
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Šolanajbibilaustanovazodprtimodnosomdodrugačnosti,z
zagotavljanjem primerne šolske in razredne klime, pravičnosti in
participacijevseh.Učiteljinajsenebiustrašilidrugačnosti,temveč
josprejelikotizzivinstemposameznikualiskupnostiomogočili,
da se sooči s problemi nestrpnosti, drugačnosti in diskriminacije
(Devjak, 2005). V tako oblikovani šoli se lahko razvijeta
interkulturnavzgojainizobraževanje.

Oglejmo si norme in cilje interkulture šole (Skubic Ermenc,
2003):
• Interkulturnašolajeutemeljenanaciljih,kiohranjajoravnovesje

med omogočanjem polnega razvoja osebnosti in potencialov
učencevnaenistraniinpotrebamitrgadelovnesilenadrugi.

• Šolanjeječimdaljševskupni(inkluzivni)osnovnišoli,kihkrati
upošteva raznovrstnost svoje populacije in se ji v didaktičnih,
metodičnihinvsebinskihpogledihprilagaja.

• Temeljinavrednotahsprejemanjadrugačnostivsmislu'enakosti
vrazličnosti'invsmisluskupnegaprizadevanjazauspehvseh.

• Imaposluhzakulturestarševsvojihučencev,zanjihovekulturne
identitete,jezikinposebnevrednote.

• Ima poseben posluh za učence priseljence druge generacije in
skrbizanjihovopolnointergracijovšolo.
Interkulturno izobraževanje ni le enosmerno, vsebovati mora

komunikacijo (sprejemanje in dajanje). Poteka v smeri večina–
manjšina in obratno (Novak Lukanovič, 1995). Nevarnost je, da
enosmerno interkulturno izobraževanje (v smeri večina–manjšina)
pomeni prefinjeno obliko asimilacije in integracije manjšinskega
prebivalstva(SkutnabbKangas,1988,vNovakLukanovič,1995).

Šola, ki spodbuja interkulturno vzgojo, bo povezala nacionalni
program s sodelovanjem staršev in drugih subjektov kulturnega
okolja v celoto. Interkulturni kurikulumi bodo imeli skupni
nacionalni okvir, različno pestri pa bodo na šolski ravni.Resman
(2003)vnadaljevanjuopozarja,dainterkulturnikurikulumni,čese
'običajnemu'kurikulumuledodanekajposebnostiživljenjamanjšin.
Pomeni, da se posebnosti manjšin vključujejo v vsa področja
dela šole. »Interkulturnega kurikuluma ni mogoče reducirati na
epizodnost,enoproslavonaleto,naopombe'podčrto'vučbenikih,
ločeneoddrugihbesedil.Takapovršnost,nedodelanostjelahkotudi
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podcenjevanjekulturnihmanjšin.«(Resman,2003,str.68.)
ObvsemtemResman(2003)dodaja,dasebistvointerkulturnosti

uresničuje v oddelku, zlasti med učenci, kjer igra veliko vlogo
učitelj, ki je povezava med učenci – med kulturo manjšine in
kulturovečine.Pravodnjegovegaznanja,usposobljenosti indrže
bozeloodvisno,kakobodootrocirazvilisvojeduševneintelesne
potenciale.

V šolo vstopajo otroci, ki prinesejo zelo različne in specifične
družbenezalogeznanj.Tisto,'karvsivemo',vsodobnihheterogenih
družbah pomeni le še tisto, 'kar ve večinsko prebivalstvo'. Tako
večina slovenskih staršev iz srednjega razreda npr. svoje otroke
učiistihpesmic,jimbereistepravljice,jimprepovedujeistovrstne
stvari, kupuje iste igrače, se z njimi pogovarja o istih temah na
istovrstne načine. Otroci, ki rastejo v drugačnih okoliščinah, pa
imajo drugačne izkušnje in bolj so njihove kulture oddaljene od
večinske,večjesorazlike(SkubicErmenc,2003).

(Ne)enake možnosti v šoli

V tem sklopu se bom bolj osredotočila na področje kulturne
različnostispoudarkomna jezikovnihproblemih.Drugedilemeo
pravičnostišolesemizpustila,karpanepomeni,dajihnedojemam
kotpravtakoizjemnopomembne.

Všolijepomembnapozornostnakulturnerazličnosti,sajmora
šola poleg vsega zagotoviti tudi razvoj posameznikove identitete.
Teoretikiopozarjajonaugotovitve,dasoosnovniprincipipravične
obravnave lahko problematični z vidika otrokove identitete,
saj so večkrat utemeljeni na »/…/ atributih telesno sposobnega
heteroseksualnega belega moškega. Kdor se je oddaljil od tega
modela normalnosti, je bil podvržen izključitvi, marginalizaciji,
prisilnemu molku ali asimilaciji« (Kymlicka, 2005, v Peček in
Lesar,2006).

Pojavljasetudivprašanje,aliprevelikazavzetostzaupoštevanje
vsakega posameznika, spoštovanje njegovega izvora, kulture in
vrednotnenapeljujenasegregacijoinnepravičnost?Takojenaeni
straniupoštevanjeposameznikademokratično,pošteno,sajohranja
človekovo identiteto in individualnost, po drugi strani pa je z
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'zaščito'njegovihposebnostiprefinjenopovečananeenakost,zaradi
tega je lahko odrinjen iz širših družbenih odnosov. Tako lahko
napreduje le v svojem marginalnem socialnem okolju (Resman,
2003).Učiteljemjetorejtrebaiskatiravnotežje,potrebnajevelika
previdnost,dasezvzgojootroknebiprilagodilivečinskikulturiin
večinskemusocialnemurazredu.

Otrokjeizpostavljendvojnimkulturnimvplivom:vsvojidružini
in v okolju, v katerem živi. V njegovi zavesti prihaja do spoja
in križanja dveh kulturnih tradicij, dveh jezikov, dveh načinov
življenja,sajdružinainširšesocialnookoljeponavadinistaskladna
(UleNastran, 2002, v Peček in Lesar, 2006). Jezik je sredstvo, s
katerimotrok lahko razume, se vključi, deluje in raste v šolskem
okolju.

Tudi na področju jezika, bodisi maternega kot jezika okolja,
prihaja do (ne)pravičnih potez šolske politike, samih šol ter ne
nazadnje v najbolj ciljni fazi pri delovanju učiteljev (Peček in
Lesar, 2006).Tako so otroci, ki obiskujejo pouk v drugem, in ne
v maternem jeziku, drugi jezik pa šele osvajajo, v podrejenem
položaju in potrebujejo nekaj let, da se izenačijo z vrstniki, ki se
šolajo vmaternem jeziku.Če otrok drugi jezik uporablja samo v
šoli, potem potrebuje pet do sedem let, da doseže raven znanja
drugegajezika,daganeoviraprišolskemdelu(Knaflič,1998).

Tu bi omenila tudi enega izmed vidikov Skubic Ermenčeve
(2003), ki se nanaša na neenake možnosti v zvezi z znanjem
jezika.Pravi,damorajoimetivsaznanjaenakotežo,zlastizvidika
možnosti, ki gadajejo zavzpenjanjepo izobraževalni lestvici.To
znanje bi lahko pomenilo znanjematerinščine, ki je drugačna od
maternega jezikavečinskegaprebivalstva.Šolabimoralaprevzeti
odgovornost,dabonaredilavse,dabodotiučenciobvladalisvojo
materinščinotakodobrokotučenci,kipripadajovečinskipopulaciji.
Stemnebibilonegativnihposlediczavpisnavišjostopnjošolanja.

Iz vsega povedanega sledi, da ideje multikulturalizma znotraj
šolskegasistemanikakornisouresničljivelezupoštevanjemteorije
innačelpravičnosti.Vseidejezahtevajoučitelja,kijesenzibilenza
to,kajjevdoločenisituacijizarazličneučencepravičnoinkajne,
terznatotudistrokovnoutemeljiti(PečekinLesar,2006).Česeše
enkratusmerimnapodročjejezikatakoznotrajkottudizunajšole,je
jasno,dajeozkousmerjenajezikovnapolitikaedenprvihkazalcev



223PetraKlinar:Interkulturnokomuniciranjevšolskemprostoru

potencialnih virov napetosti in konfliktov. Problem 'jezikovnih
manjšin' ali 'etnični' problem nastane, kadar so posamezniki
podvrženi diskriminaciji, prikrajšani za svobodo izražanja in rabo
lastnegajezika(Varennes,2000).

Multi-/interkulturnost v slovenski šoli

Zaradiomejenegaobsegačlankasebomvtempoglavjulebežno
dotaknila slovenskih razmer v družbi in nakazala problematiko
v slovenskih šolah. V Sloveniji živi dobra desetina prebivalcev,
katerihkulturainjeziksebistvenorazlikujetaodkultureinjezika
večine (Peček inLesar,2006).Naškonceptdržavljanstvapodpira
monokulturnost,sajjekonceptdržavljanstvavezannaidejonaroda
–države,dasmosikotnarodpriborilisvojodržavo.Izražasestrah,
dabi'tuji'(etničnodrugačni)ljudjepostalislovenskidržavljaniter
prispevalikrušenjunjeneetničneinkulturneenotnosti,karpajeza
interkulturalizem resna ovira (Skubic Ermenc, 2003).V Sloveniji
jeopazitimočnonacionalnozavest,kise jeoblikovalavčasu,ko
se je v Evropi že nekaj časa uveljavljala ideja o denacionalnosti
države.Takazavestjevevropskemsmisluzapoznelostanje(Klinar,
1994, v Skubic Ermenc, 2003). Analize v Sloveniji kažejo, da
je nestrpnost do neslovencev obstajala že pred osamosvojitvijo
Slovenije leta 1991, pozneje pa se je še okrepila (Medvešek in
Vrečer,2004,vPečekinLesar,2006).Torejgrezakonceptdržave,
kjer narodnost izenačujemo z državljanstvom.O tem priča status
mnogopripadnikovmanjšinskihetničnihskupin.Statusdvehtretjin
neavtohtonih Romov ni legalno urejen, saj nimajo državljanstva
(ERRC2003inERRC2004,vPečekinLesar,2006).

Za manjšinske etnične skupnosti šolska politika v Sloveniji
ne predvideva možnosti spoznavanja lastne kulture in jezika,
temveč predpostavlja, da se bodo čim prej asimilirali v večinsko
kulturo, obenem pa sprejeli jezik okolja, kar je v nasprotju s
splošnodeklaracijoočlovekovihpravicah,konvencijoobojuproti
diskriminaciji na področju izobraževanja, konvencijo o otrokovih
pravicah…Kot primer: kaj pomeni okoli 5,2% osnovnošolskih
otrok, katerihmaterni jezik ni slovenščina?V tem kontekstu jim
jekratenatemeljnapravicadomaterinščine,izraženavKonvenciji
o otrokovih pravicah.V šolskem letu 2003/04 sta le dve osnovni



224 S o c i a l n a  p e d a g o g i k a ,  2 0 1 0  v o l . 1 4 ,  š t .  2 ,  s t r.  2 1 3  -  2 3 0

šoli v Sloveniji ponujali in izvajali kot izbirni predmet hrvaščino
(Rotar2004,vPeček inLesar,2006).Nedvomno je jasno,da jim
je tudi v tem primeru kratena temeljna pravica do materinščine.
Učencemsenedamožnostiučenjamaterinščine,tam,kjerje,pase
izvajalevoblikiizbirnihpredmetovnapredmetnistopnji(Pečekin
Lesar,2006).Tojepovsemvnasprotjuzopozorilistrokovnjakov,
kipravijo,dajepomembnonajprejdobroznanjematerinščine,šele
poznejelahkootroknapredujepriučenjudrugegajezika.Državase
sicerlahkoizgovarjana8.členZakonaoOŠ,kigovoriomožnosti
učenja maternega jezika in kulture, ki se organizira skladno z
mednarodnimi pogodbami. Vendar je treba vedeti, da  »skladno
z mednarodnimi pogodbami« pomeni, da bo država dodatno
izobraževanje organizirala le, če boprišlo do sporazumamednjo
in matičnimi državami, od koder izvirajo priseljenske manjšine
(SkubicErmenc,2003).Tojemorda–čepravneustrezastandardom
– še razumljivo za migrante in begunce. Državljanom Slovenije,
katerimmaterni jezikni slovenščina,padržavas temzanikaskrb
zadobrobit lastnihdržavljanov.Ministrstvoza šolstvo, znanost in
športomogočatudidopolnilnipoukmaternegajezikainkultureza
učencedrugihnarodnostivSloveniji.

Dopolnilni pouk je morda res praksa v številnih zahodnih
državah, vendar je tudi tam jasno, da ne prispeva k povečanju
enakih možnosti, temveč le zadošča formalnim zahtevam po
uresničevanju človekovih pravic. Učni predmet, ki ima tako
obrobenznačaj,nemoreprispevatikdejanskimenakimmožnostim,
ugotavljaSkubicErmenčeva (2003).Vpraksi sopoznaniprimeri,
ko si šola za učenca, kateregamaterni jezik ni jezik poučevanja,
zagotovi dodatna sredstva za poučevanje s tem, da ga usmeri kot
učenca s posebnimi potrebami (SkubicErmenc, 2004, vPeček in
Lesar,2006),čepravzakonodajaprinastepopulacijeneobravnava
vtemokviru.Razmišljanjaopoučevanjujezikaokoljakotdrugega
jezika, kar je praksa vmarsikateri drugi državi, so pri nas šele v
zametkih(PečekinLesar,2006).Stemkoseotroknimamožnosti
dobronaučitimaternegajezika,setudislovenščineučitežje.Inspet
seznajdemovkrogu,sajjetolahkoedenizmedvzrokovzaslabši
učniuspeh,slabšemožnostizanadaljnjeizobraževanje,lahkovodi
doobčutkovnegotovosti,podrejenosti…

Po drugi strani je Slovenija pri priznavanju maternega jezika
narodnima skupnostmamarsikdaj za zgled, drugače pa je, ko gre
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za druge etnične skupine (Skubic Ermenc, 2003). Romski učenci
trenutno nimajo niti formalne možnosti za učenje materinščine
(Peček inLesar,2006).Državapoenistranifinanciraasistenteza
tuje jezike, s čimer skrbi za kakovost, hkrati pa le za elito, in ne
zašibke(SkubicErmenc,2003).SodečpoLuchtenbergu(2002,v
SkubicErmenc,2003), smovSlovenijipodobniNemcem:učenje
jezikov v Nemčiji velja za izraz multikulturnosti, vendar bolj v
internacionalnemsmislu,zunajmeja.

Naobmočju, kjer je število učencev– pripadnikovmanjšine –
večje,bi bilodiskriminatorsko, čebidržavaprepovedalauporabo
njihovegajezikavšolah(Varennes,2000).Vendarpajeizrazličnih
raziskav, opravljenih v slovenskem prostoru, zaznati ravno
nasprotno.Čeprav  so otroci priseljencev slovenski državljani, ne
manjšina, njihovmaterni jezik ni slovenščina. Skubic Ermenčeva
(2003) je za svojo doktorsko disertacijo opravila opazovanje v
slovenskihšolahinugotovilanaslednjestrategijeučiteljev:
• spodbujanjeinvčasihvsiljevanjerabeslovenščine,
• vzgojakspoštovanjuslovenščine,
• spodbujanjeinodobravanje'slovenskega'vedenja,
• spodbujanjabranjavslovenščini,
• izražanjenesprejemanjarabeneslovenskegajezikakjerkoli.

Polegvseganašteteganajučiteljijezikovnihovirnebiizkoristili
zapogovorojezikihinsporazumevanjunitinividno,dabirazvili
kakšnestrategijezapremagovanjeovir.

Vidnajeizrazitaželja,čeženenapotek,najučenci'potlačijo'svoj
jezikinsiprizadevajozaučenjeslovenščine.Tosoprvesmernice,
kikažejonaasimilacijskopolitikošole.

OromskihotrocihstaraziskavoopravilaKrekinVogrinc(2005,
vPeček,Lesar,2006),kistaprekanketiranjaučiteljev,kipoučujejo
romskeotroke,ugotovila,dajeznanjeslovenščineromskihučencev
obvstopuvšoloslabo,učiteljitudimenijo,davečinaromskihotrok
nikoli ne obvlada slovenskega jezika toliko, da bi lahko sledili
poukutakokotdrugiučenci.Prinasnajbisetaproblemreševalv
predšolskemsistemu.Navedlastatudi,dasoveniizmedosnovnih
šolvSloveniji romskeotroke,stare tudi8do9 let,ki»nisoznali
slovenskega jezika insobilipopolnomanesocializirani«,vključili
v vrtec, kjer so formirali posebno skupino romskih otrok. Začeli
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sojihopismenjevatiinjihprihodnjeletovključilivosnovnošolo,
dva starejša neposredno v drugi razred. Tako z vidika socialne
vključenosti kot tudi zvidikaotrokovega socialnega razvoja je to
nedopustno.Tudiz ravni jezikovnegaznanja jepomembno, saj je
zašolanjezlastipomembnoglobljepoznavanje jezika.Površinsko
ravenjezikovnegaznanjausvojijootrocivpribližnodvehletih.Ta
raven zadošča za vsakodnevno sporazumevanje, za spremljanje
poukapa jepotrebnoglobljeznanje jezika (Knaflič,1991).Otrok
sicer dokaj hitro usvoji prvo raven in na okolico naredi vtis, da
drugi jezik obvlada, v resnici pa ga obvlada na zelo površinski
ravni,kimuneomogočanitizadostnegarazumevanjašolskesnovi
niti ustreznega izražanja. Nepoznavanje razmerja med različnima
ravnema znanja jezika pogosto pripelje do napačne diagnoze
otrokovih težav, kar posledično pripelje do napačne obravnave
(Knaflič,1998).

Presenetljive rezultate sta v raziskavi dobili tudi Pečkova in
Lesarjeva(2006),sajstaugotovili,dasedobrapolovicarazrednih
učiteljev strinja s trditvijo, da bi se Romi oz. priseljenci morali
potruditi in tudi doma z otroki čim več govoriti slovensko. Ob
tem se zastavlja vprašanje, koliko malo znanja imajo učitelji, da
nepoznajodejstev,kisemjihomenilavpredhodnemdelučlanka.
Jasnoje,dastarši,kineobvladajoslovenščine,lahkonaredijoveč
škode kot koristi, slovenščina pa lahko slabo vpliva na kvaliteto
inkvantitetokomunikacijevdružini.Naslednjirazlogjevžeprej
omenjenemdejstvu,dasemorajootrocinajprejnaučitimaterinščine
vdodelanemkodu,šelepoznejedrugegajezika.Zadnjirazlogpaje,
dastemtudistaršisamispodbujajoasimilacijovvečinskokulturo
ter otroku ne dajejo možnosti ohranjanja in nadgrajevanja svoje
kulturneidentitete.

Analizaraziskave(Rotar,2004,vPečekinLesar,2006)kažena
to,dase49%priseljencevstrinja,najsenjihoviotrocimaterinščine
učijovšoli.Nadrugistranipajimjeedenključnihdejavnikovza
vključevanje v slovensko družbo prav znanje slovenskega jezika.
Tudizaznanjeslovenščineimajonajvečpričakovanjpravodšole.
Prav takovčasuvelikegavalabeguncev izbivših jugoslovanskih
republik slovenska šola ni bila zmožna ustanoviti niti enega
poskusnega oddelka po načelih interkulturalizma (Hočevar, 2001;
SkubicErmenc2003,vKroflič2006).

Senzibilnosti za problematiko otrok priseljencev in romskih
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učencevnizaznatinenaformalniravninevkonkretnihizvedbah.
Šolskazakonodajasicergovoriopravičnostišole,obenempakaže
pričakovanje, naj se priseljenci in Romi čim hitreje ter čim bolj
popolno prilagodijo obstoječemu sistemu in asimilirajo v okolje
(Peček in Lesar, 2006). Le dobra petina anketiranih učiteljev
prepozna učni jezik kot oviro pri šolanju romskih učencev in kar
dobratretjinaučiteljevsenestrinja,dabibilslovenskijezikrazlog
za učne težave romskih otrok. Poleg tega delo številnih učiteljev
ni prilagojeno kulturi in jezikovni drugačnosti otrok priseljencev,
temvečskušajonekateriučiteljitodosečizzniževanjemkriterijev.
Iz vsega je vidno, da je pri učencih manjšinskih etničnih skupin
njihova dvojezičnost prepoznana kot odklon, ki ga morajo čim
hitrejeprerasti,kulturnorazličnostpačimprejhomogenizirati(prav
tam).

Sklep

Menim, da je bistveno zavedanje učiteljev o svoji vlogi pri
medkulturnemdialogu.Kotjerazvidnoizraziskav,sevslovenskem
šolskem prostoru to zavedanje še ni oblikovalo, zato so potrebne
spremembe v stališčih in ravnanju vseh zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju.

Vsaka šola bi morala glede na svoje specifike oblikovati
inkluzivneprakse,kajtitenisoprenosljiveintrajne(PečekinLesar,
2006).

Ker sem v tem članku govorila predvsem o problemu jezika,
se bom omejila tudi na rešitve zgolj na tem področju, čeprav se
zavedam, da je za uspešen medkulturni dialog potrebno iskati
rešitvenaširširavni.

Da bi materni jezik etničnih manjšin dobil vlogo obogatitve
pouka,biučiteljimoralinajmanj(SkubicErmenc,2003):
• nepoznavanjaslovenščineneignoriratialisankcionirati,temveč

pomagatiučencempriučenjuiniskanjuinformacij,
• izkazatizanimanjezajezikeetničnihmanjšin,
• spodbujatiučence,daseseznanijozjezikisvojihsošolcev,
• izražati nestrinjanje z žalitvami in nagajanjem tistim, ki v

slovenščinidelajonapake,
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• ne preprečevati, da učenci zunaj pouka za medsebojno
sporazumevanjeuporabljajojezikepolastniizbiri,

• uvajanjeučiteljevdrugih(manjšinskih)jezikovvšole.
Da imajo pri poučevanju dvojezičnih otrok zelo veliko vlogo

učitelji, navaja tudiPertotova (2004), koopisuje različnepristope
in jezikovne tehnike v interkulturnem razredu. Poudari predvsem
naravne in reaktivne pristope, ki so sestavljeni iz različnih faz in
tehnik, katere naj bi obvladale vzgojiteljice in učiteljice.Trebabi
bilotudiizobrazitiučiteljezaučenjeslovenščinekotdrugegajezika.
Učitelji bi morali pri učencih iz manjšinskih kulturnojezikovnih
okolijindividualiziratipoukvsajprijeziku.Tobibilomožnole,če
biučiteljiznalipoučevatislovenskijeziknarazličnihravneh,torej
tudislovenščinokotdrugijezik(PečekinLesar,2006).

Knafličeva (1991) kot pogoj za rešitve poudarja pomembnost
pravilnepresojeojezikovnihtežavahotrokainsodelovanjesstarši.
Da bi se za otroka lahko oblikovali individualizirani programi,
predlaga testiranjevmaternemjeziku(nevprevodu,ki jenajbolj
razširjen).Zanadaljnjopomočotrokujeključnaugotovitev,aligre
za šibkost naverbalnempodročju ali pa je vzroknižjihdosežkov
v nerazumevanju jezika, v katerem je otrok testiran. Zaradi
nezanesljivosti verbalnih testov je priporočljivo dvojezičnega
otrokatudiopazovativrazličnihsituacijah(šola,dvorišče,dom)ter
opravitipogovorzotrokom,staršiinučitelji,kigapoznajo.Toso
pokazaletudidozdajšnjeizkušnjeprideluzotroki,kisenešolajo
vmaternemjeziku.Pridelus takšnimiotrokijepomembno,daje
učiteljmotiviran.Zelokoristnosejeizkazalosodelovanjesstarši,
tudikoješlozatiste,katerihpoznavanjedrugegajezikajepravtako
pomanjkljivo.

Pri vsem tem je zelo pomembna naravnanost šole glede
dvojezičnihotrok.Poenistranibibilodobro,dabišolespodbujale
starše, da negujejo otrokov materni jezik in ga ne nadomeščajo
nasilnozmešanicojezikov,kijepopolnomaneustreznazaotrokov
jezikovnirazvoj.Podrugistranipajenalogašolepomagatiotrokom
priučenjutistegajezika,vkateremsešolajo,obenempajimnuditi
možnostnadgrajevanjanjihovegamaternegajezika.

V našem šolstvu je problematična naravnanost šol na zunanji,
v prvi vrsti evropski multikulturalizem: pozornost se posveča
odnosomzdrugimievropskiminarodi,poučujesenjihovejezikein
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seznanjaznjihovimikulturami(SkubicErmenc,2003).
Vključevanje priseljencev in njihovih potomcev v družbo ne

pomeni 'zlitja' s slovensko kulturo, temveč jim mora biti dana
možnost ohranjanja in razvoja njihove prvotne ali podedovane
etnične identitete. Integracija ni enostranski proces in njena
uspešnostniodvisnasamoodpriseljencev.Aktivnosemoravključiti
tudi večinsko prebivalstvo in sprejeti priseljence kot ljudi, ki se
odnjih/nas razlikujejo lev tem,da sovSlovenijoprišlinekoliko
pozneje(Medvešek,2006).

Pomembno se mi zdi, da o tem spregovorimo predstavniki
večine,kajti tistivmanjšinižalpogostonisoslišani.Predvsempa
jeprimernotrebazbuditisenzibilnost,znanje,kritičnostinempatijo
priučiteljihindrugihpedagoškihdelavcih.Menim,dabibilozato
trebaprenovitidodiplomskeprograme,kjerseizobražujejobodoči
učitelji.Kot glavne cilje šolanja bi bilo treba poudariti kritičnost,
spoštovanje drugačnosti, empatijo in skrb za drugega. Katere od
naštetihlastnostinašašolažerazvija?Zagotovobopotrebnoveliko
časainenergije,dabodoomenjenevsebinepognalekorenine.
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Povzetek

Prispevek obravnava nekatere ključne dileme
opredeljevanjapomočiučencemRomom.Vprispevkuje
predstavljeno, da lahko predpostavka njihove socialne
inkulturnedrugačnosti,kijimpomočomogoča,vpraksi
vodi tudi do segregacije in asimilacije teh učencev v
šolskem sistemu. Rešitve za bolj ustrezno teoretično
opredelitevpomočitemučencemsmoposkušalipoiskati
znotraj nekaterih drugih pedagoških konceptov: učne
težave,inkluzijainizobraževanjeučiteljev.

Ključne besede: učenciRomi,šola,socialnainkulturna
drugačnost,učnetežave.

Abstract

The contribution discusses certain key dilemmas in
defining the aid to Roma pupils. It shows how the
assumption of their social and cultural difference,
which enables this aid, in practice also leads to the
segregationandassimilationof thesepupilswithinthe
schoolsystem.Solutionsforamoresuitabletheoretical
definition of aid to these pupils were sought within
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certainotherpedagogicalconcepts:learningproblems,
inclusion,andeducationofteachers.

Key words: Roma pupils, school, social and cultural
difference,learningproblems.

Uvod

Romskimučencemjeprinaspriznanstatuskulturneinsocialne
manjšine. Ta status jim tudi omogoča pravico do posebnih oblik
pomoči v okviru izobraževalnega sistema. Vendar pa dosedanja
praksa pri nas kaže, da je njihov učni uspeh bistveno slabši od
drugih otrok, med njimi je velik osip (posebej v višjih razredih
osnovne šole), romski učenci pa so tudi nenavadno pogosto
usmerjeni v šole s posebnim programom (Lesar, Peček in Čuk,
2006). Temeljno vprašanje tako ostaja, ali je pomoč, ki jim je s
strani države omogočena, ustrezna in ali jim omogoča, da bi bili
prav tako uspešni kot njihovi vrstniki? Pokaže se namreč, da je
glavniatribut,napodlagikateregajimjepomočsplohomogočena,
predpostavka njihove socialne in kulturne drugačnosti, lahko tudi
kriterij,napodlagikateregasoučencivšolskemsistemusegregirani
inasimilirani.

Predpostavke izobraževanja Romskih učencev

Sprejemanje drugačnosti je v šoli postal deklariran standard
skrbi,vendarpasetastandardprirazličnihučencihrazličnouspešno
uresničuje. Pravice romskih učencev do posebnih oblik pomoči
izhajajo iz njihovega statusa etnične skupnosti. Izobraževanje teh
učencev pa sloni na predpostavki, da so romski učenci specifičen
delpopulacije,kateregaosnovnaspecifikajevtem,daserazlikuje
od večinske po jeziku, kulturi in identiteti.Cilj izobraževanja teh
učencev je integracija (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov
v republiki Sloveniji, 2004). Kovač Šebart in Krek (2003) vidita
šolski sistem kot pomoč pri vključevanju Romov v širšo družbo.
»Vskladustempomenisrečanjezvečinskokulturoinzahtevapo
vključevanju vanjo tudi zahtevo po obvladovanju funkcionalnih
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rekvizitov te večinske kulture, kar omogoča posameznikom
vključevanje in skupno bivanje.« (prav tam, str. 36.) Kljub
opozorilom, da ne obstajata niti enoten romski jezik niti enotna
romska kultura (Hrženjak, 2002) in da so Romi pravzaprav zelo
heterogena skupina ljudi, pa izobraževanje teh učencev sloni na
predpostavki, da so ti učenci bolj ali manj enovita kategorija, za
katerojemogočeopredelitinekatereskupneznačilnosti,kiveljajo
zavseučencekotpredstavniketeskupine.

Najbolj očitna značilnost, ki naj bi veljala za romske učence,
je njihova kulturna drugačnost, iz katere izvirajo drugačni vzorci
mišljenjainnavad,kotjihnajdemoprivečinskipopulaciji.

Romskiotrocinajbivšolovstopalizmanjkajočimpredznanjem,
pri čemer se predznanje nanaša predvsem na vzorce mišljenja
in navad, ki izvirajo iz njihove kulture, manjkajoče pa na
(neopredeljene) kriterije večinske šole. »Ključna težava romskih
otrok pa je bržčas prav v tem, da pomembni elementi romske
identitete ne gredo v prid vključevanju v šolsko institucijo, v
kateriveljajodružbenivzorci innačini ravnanja,ki soznačilniza
širšo družbo.« (Kovač Šebart in Krek, 2003, str. 38.) Omenjeno
poudarjatudiStrategijaoizobraževanjuučencevRomov.»Zvidika
vključevanjavosnovnošolskivzgojno-izobraževalniprogramimajo
romskiotrociobvstopuvšolopovsemdrugačno'predznanje', kotje
potrebnozauspešnovključevanjevvzgojno-izobraževalni sistem. 
Imajodrugačnevzorcemišljenjainnavad,kijimpogostootežujejo
vključevanjevinstitucionalnookolješole.«(Strategija…,2004.)

Obče pedagoško načelo je, da moramo pri pouku izhajati iz
prejšnjega znanja učencev in njihovih izkušenj, ki so socialno
določeni.Čeostaneprezrto,daučenecdoločenegapredznanjanima,
selahkotakučenecpočutiizključenega,polegtegasenovoznanjene
morevpetivnjegovoobstoječomrežoznanjaterposledičnonitako
trdnointrajno(Knaflič,1991vErmencSkubic,2003).Dejstvoje,
daučencivšolovstopajozzelorazličnimpredznanjem,vendarpaje
priromskihučencihproblematično,dajeto'manjkajoče'predznanje
ževnaprejpredpostavljeno,čepravninikjerjasnoopredeljeno.Prav
tako pa se obmanjkajočempredznanju nikoli ne poudarja znanja
in veščin, ki ga ti učenci imajo. »Romska kultura se po navadi
povezuje z 'eksotičnostjo', pri čemer zadostuje že kakršnakoli
razlika z večinsko kulturo. Omenjeno pa vodi v prepričanje, da
Romipotrebujejonekajposebnega,specifičneganaprimer:posebne
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razrede, učitelje, pomočnike. Romska kultura s svojim jezikom,
literaturo, zgodovino ter drugimi pozitivnimi in bogatimi atributi
pa po navadi ostaja nevidna.« (The education of Gypsy children
within Europe, 2003.) Kyuchukov (2008) pravi, da so prednosti
romske kulture prav tiste, ki jih po navadi vidimo kot oviro pri
vzgojiinsocializacijiromskihotrok.Vzgojaromskihotrokpoteka
vmajhnihskupnostih,odgovornostzanjopanosijovsiposamezniki
te skupnosti. Otroci so tako že zelo zgodaj deležni spoštovanja
odraslih, prav tako pa v varnem kontekstu sprejemajo svojo
zgodovinoinkulturo.Večinaromskihotrokpajetudivečjezičnih,
kar ugodno vpliva na njihov intelektualni razvoj. Resman (2003)
opozarja,dajetrebaločevatimedkulturnodeprivacijoinkulturno
drugačnostjo. Pri prvi gre za kulturno zanemarjenost, ki je lahko
posledica neugodnih socialnih razmer. V kulturni drugačnosti pa
ne gre za kulturne primanjkljaje. ‘Kompenzacija’ v tem primeru
pomenivsiljevanjenovekultureinasimilacijo(pravtam,str.67).

Za romske učence je značilno tudi nezadostno znanje
(slovenskega) jezika, kar potrjujejo tudi nekatere raziskave. Krek
inVogrinc (2005) na primer ugotavljata da je znanje slovenščine
romskih učencev ob vstopu v šolo slabo, a obenem navajata, da
to velja tudi za otroke, ki imajo ugodnejši socialno-ekonomski
položaj, če v družini nimajo priložnosti pridobiti dovolj široke
pojmovne osnove slovenskega jezika. Barrera (1995, v Kavkler,
2004)recimonavajaovireuspešnegavključevanjaotrok iz revnih
družinvizobraževalnisistem.Zanjesoznačilneomejenejezikovne
sposobnosti. Zaradi slabšega razumevanja in obvladovanja jezika
sotiotrocipogostoučnomanjuspešni,slabšerazumejoučiteljeve
razlage in navodila, ki vključujejo zapletenejšo strukturo povedi,
veliko je njim neznanih izrazov, drugačno je besedišče itd. Poleg
tegajezanjeznačilnonezaupanjevlastnesposobnostiinnegativna
samopodoba: ko otrok ugotovi, da znanje in strategije, s katerimi
je v domačem okolju uspešno reševal vsakodnevne življenjske
probleme, niso več učinkoviti, izgubi zaupanje vase.Otrok težko
premagujenapetosti,kinastanejozaradipričakovanjokoljainsvojih
zmožnosti njihovega uresničevanja. Ker otrok izgubi zaupanje v
starestrategijeinznanje,jihneuporabljaveč,nerazvijepanovihza
reševanjeproblemovvšolskemokolju.

Lesarjeva, Pečkova in Čuk (2006) opozarjajo na dejstvo, da
otroku,kiimatežavezjezikomokolja,otežujemoučenjejezikatega
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okolja, čemu ne omogočimo razvitimaterinščine v elaboriranem
kodu, kar posledično vpliva na rezultate pri drugih predmetnih
področjih. Otroci, ki se učijo brati in pisati v materinščini, lažje
prenesejotespretnostinadrugijezikkototroci,katerihprviposkusi
vpismenostisov jeziku,kiganerazumejo innegovorijodobro.
Knaflič (1991, vErmenc Skubic, 2003) pravi, da se otroci, ki ne
obvladajogloblje svojegamaternega jezika, nebodomogli dobro
naučititujegajezika(jezikaokolja).Zizjemonadarjenihotrokbodo
vedno – namesto da bi postajali dvojezični – ostajali poljezični.
Nebodozačutilirazličnihstrukturjezikov,jezikisejimbodozdeli
kot arbitrarnomešanje besed (prav tam, str. 53).Možnost najprej
obvladatimaternijezikinsenatonaučitidrugega(tujega)jezikapa
romskimučencemvšolskemokoljuniomogočena.Vnasprotjuz
učenci,kijimjepriznanstatusmanjšine,jimnaprimerzakonodaja
neomogočanitidodatnihurzaučenjeslovenskegajezika.VZakonu
o osnovni šoli je glede osnovnošolske vzgoje in izobraževanja
Romov v 9. členu zapisano le, da »se izvaja v skladu s tem
zakonomindrugimipredpisi«.Istizakonpav8.členuopravicah
otrok slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji
in njihovmaterni jezik ni slovenski, pravi, da se zanje organizira
»pouknjihovegamaternegajezika inkulture, lahkopasedodatno
organiziratudipoukslovenskegajezika«.

Potrebromskihotroktorejnemoremozadovoljevatibrezustrezne
dvojezične podpore. Poudarjanje neprimernih kulturnih vzorcev in
neznanja jezika pa prikriva pomanjkljivosti, ki jih lahko zaznamo
tudi v našem sistemu izobraževanja. Končokova (2007) opozarja
na ključen pomen primernih programov, uporabljenih gradiv,
ocenjevalnih praks inmetod poučevanja. Prav tako je poučevanje
treba prilagoditi razvojni stopnji in individualnemu potencialu
vsakegaposameznegaotroka.»Izobraževalnisistemnaformalenali
neformalennačinprenašavrednoteinsvetovninazor,kijeznačilen
predvsemzavečinskodružbo.Romskiotroci sov izobraževalnem
sistemusegregirani,segregacijapaseponavadirazlagapravskozi
argumente, kot so pomanjkljivo znanje ali spretnosti (academic
gap) inprilagajanjedružbi ali izobraževanju. Ideologijao romskih
otrocihjeustvarjenaokrogstigmeromskihotrokkotneprilagojenih,
ki se navezuje na psihični primanjkljaj in skupaj z 'etničnim
determinizmom'odgovornostzaosiptehučencevvšolskemsistemu
pripisujenjihovikulturniidentiteti«(ERIO,2008).
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Romski otroci se v svojem okolju zelo dobro znajdejo in
uravnavajo svoje življenje. Te iste spretnosti pa so v okolju šole
pogosto razumljene kot nezadostne ali nepravilne. Šola jim tako
na neki način nehote sporoča, da zanjo niso dovolj kompetentni.
Omenjenopanekoristitrudu,kigašolainšolskisistemvlagatav
trud,dabiseRomičimlažjevključilivvečinskokulturo.Omenjeni
predpostavki v prid govorijo tudi izsledki raziskave, ki ugotavlja,
damnogoromskimotrokomumanjkapravobčutekkompetentnosti.
Elichovarjeva in Dvorakova (2005) sta proučevali psihološke
značilnosti romskih otrok in ugotovili, da najdemo nadpovprečne
vrednostiprinaslednjihpostavkah–sovražnostinagresija,negativna
percepcija svojih sposobnosti, pesimizem, odvisnost –, pri čemer
se sovražnost in agresija povezujeta z nagnjenostjo k negativni
samopodobi. Romski otroci se bolj zanašajo na emocionalno in
dejanskopodporodrugihoseb,karjeposledicadoločenenezrelosti
innezaupanjavase.Otrocivpubertetinamestosamostojniostajajo
odvisni, čutijo se nesposobni soočati z zahtevami vsakdanjega
življenja.Otroci,prikaterihjeizražennegativenpoglednasvet,ki
sečutijoogroženeinnegotove,sebeocenjujejokotslabše,somanj
uspešni in slabše socialno integrirani.Kroflič (2006) opozarja, da
je prepoznanje drugega kot drugačnega in vendar kompetentnega
bitja zelo zapleten koncept, ki ne posega zgolj na področje
racionalnega utemeljevanja takšnih oblik komunikacije, v katerih
je marginaliziranim osebam omogočena pravična udeleženost
v dialogu oziroma pri sprejemanju zanje pomembnih odločitev.
Sprejetje drugega kot drugačnega posamezniku preprečuje vrsta
subjektivnih ovir. Temeljno orodje, s katerim poskušamo preseči
razliko in asimilirati/udomačiti drugega kot drugačnega, pa je
projekcijanašihstereotipnihpredstavvsogovornika.

Romi – otroci s posebnimi izobraževalnimi 
potrebami?

Šola lahko s svojimi praksami in diskurzi pripomore k
vključevanju romskih učencev in jim omogoča zanje ugodno
učno okolje ali pa pripomore k ohranjanju mitov in prepričanj
za izključevanje in marginalizacijo romskih otrok. Neznanje
slovenskega jezika, drugačni vzorci mišljenja in navad, socialna



237SabinaKosmačBrezar:OpredeljevanjepomočiučencemRomom

deprivilegiranostsoznačilnosti,kinajbitipičnoopredeljevaleprav
populacijo romskih otrok, čeprav te značilnosti najdemo tudi pri
marsikaterem drugem (običajnem) otroku. Izobraževanje učencev
Romov torej sloni na predpostavki, da so ti učenci bolj ali manj
enovitakategorija,zakaterojemočopredelitinekatereznačilnosti,
kipaizhajajopredvsemiznjihovekulturnedrugačnosti,inneznanja
alineznanja,kiga tiučenciposedujejo.Bennett (2003,vMacura
Milovanović,2006)opozarja,daješolaetnocentristična–všolise
reproducirajosocialniodnosi,kulturainvrednotevečinskedružbe.
Posledica etnocentrizma je, da se neuspeh romskih otrok v šoli
razlagakotposledicanjihovekulturne identitete.Vsi tiprocesipa
vplivajonanastanekideološkegadiskurza,pogostonezavednega,ki
vpraksivodivakcijeizključevanjarasističnihskupin.

Predpostavke, na katerih slonita izobraževanje in diskurz
opredeljevanja pomoči učencem Romom, bi bilo tako bolje
naslonitinaučnetežave,skaterimisesrečujejoposamezniučenci,
ne pa njihovo kulturno drugačnost. Magajna (2009) pravi, da
lahkoučne težavedelimonasplošne inspecifične.»Splošneučne
težave ima heterogena skupina učencev, ki imajo pomembno
večje težave pri osvajanju znanja in spretnosti pri enem ali več
izobraževalnih predmetih kot vrstniki. Učni neuspeh je lahko
relativen (nižji dosežki od pričakovanih glede na učenčeve
sposobnosti)aliabsoluten(učnineuspeh,kipripeljedonegativnih
ocen,ponavljanjarazreda).Splošneučnetežavesolahkopogojene
znotranjimidejavniki,kotsopodpovprečneinmejneintelektualne
sposobnosti, težave socialno-emocionalnega prilagajanja, slabše
razvite samoregulacijske sposobnosti itn., ali zunanji dejavniki,
kot so sociokulturna drugačnost, drugojezičnost, neustrezno ali
nezadostno poučevanje itn.« (prav tam, str. 378–379). Medtem
ko se učne težave lahko raztezajo na razponu od blažjih do
težjih, utemeljevanje pomoči na podlagi kulturne drugačnosti ne
prepuščamožnosti,dadoločenotroknečesanepotrebuje,danima
primanjkljajapravnatempodročju,sajznačilnostikultureponavadi
pripisujemovsempripadnikomnekeskupine.MacuraMilovanovič
(2006)pravi,daoromskihučencihlahkogovorimokotoučencihs
posebnimiizobraževalnimipotrebami.Tonebismelobitisredstvo
zašeenoločevanjeromskihotrokvšoli,temvečbimoraloopozoriti
nanujnost dodatne edukacijskepodpore tistimučencem,ki imajo
težavepriučenjuinsocialniparticipaciji.
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Pogled na učence Rome kot učence s posebnimi drugačnimi
izobraževalnimi potrebami pa nekateri avtorji zavračajo. Ermenc
Skubic (2003) pravi: »Toda tako širjenje pojma ne more biti
produktivno, za učence pripadnike 'drugih' kultur pa morda
celo škodljivo, saj je tradicija obravnavanja otrok s posebnimi
potrebamivečinomautemeljenavpsihologijiinmediciniinjekot
taka (bila) stvar specialne pedagogike, za obravnavo, recimo ji,
multikulturne populacije pa potrebujemo zlasti na sociološkem,
občepedagoškemindružbenokritičnemznanjuutemeljenepristope,
obravnavapamorabiti (postati)stvar 'splošnepedagogike'« (prav
tam,str.46).KovačŠebartinKrek(2003)parazlogeviditavtem,
da je problematika integracije romskih otrok, kjer se ukvarjamo
z razlikami v jeziku, identiteti in kulturi, drugačna kot v primeru
vprašanja integracije otrok s posebnimi potrebami (prav tam, str.
37).Razlogejeverjetnomogočeiskatitudivdejstvu,dajebiloše
nedavno precejšnje število učencev Romov napačno usmerjenih
vprograme šol sprilagojenimprogramom.Lesarjeva,Pečkova in
Čuk(2006)sougotovili,dadosedanjapraksakaže,dajenjihovučni
uspehbistvenoslabšiodpreostalihotrok,dajemednjimivelikosip
in da so romski učenci nenavadno pogosto usmerjeni v osnovne
šolesprilagojenimprogramom.Najpogostejšaoblikavključevanja
romskih učencev v redno osnovno šolo so heterogeni oddelki, da
se torej romskiučencivključijov redneoddelkeosnovnih šol.Ta
oblikavključevanjaohranjadomnevo,daso tootrocisposebnimi
potrebami.Ne zaradimorebitnihmotenj v razvoju, temveč zaradi
svoje kulturne drugačnosti.Kulturna drugačnost se torej priznava
kothendikep,kotodklon,kigamorajoučencičimprejprerasti.

Učenci Romi – razen v nekaterih primerih – vsekakor niso
otroci s posebnimi potrebami, kot jih opredeljuje obstoječa
zakonodaja.Vendar pa paradigma inkluzije spreminja tudi pogled
naotroke sposebnimipotrebami.»Inkluzija je sistem intervencij,
s katerimi poskušamo delno ali v celoti vključiti socialno
izključeneposameznikevsocialnoskupino(šolo,razred)alivširše
socialnookolje.Lahkobi tudi rekli,da je inkluzijapremagovanje
(odstranjevanje)ovirzasocialnoudeležbodelnoalivcelotisocialno
izključenih; izključenihzaradi rase, spola,nacionalnosti, verskega
prepričanja, socialnega in ekonomskega položaja ali posebnih
potreb.« (Skalar,2003,str.57.)»Takonajbizačelinavseučence
gledatikotna 'ležeče'naspektrumuodobičajnihdo individualnih
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potreb,kinajbijihzrazličnimireguliranimiizobraževalnimipredpisi
pravično in kolikor mogoče zadovoljili. Z vidika inkluzivnega
izobraževanjajetrebanavseučencegledatikotnaučečesezenakimi
pravicami,todarazličnimipotrebami.Inkluzijajetorejnoviprincip,
kivmogočemkritiziraobstoječopraksoposebnegaizobraževanja,
hkratipaponujakritikorednega.«(Lesar,PečekinČuk,2005,str.
60.)Inkluzijapaseskupajskonceptommultikulturalizmapojavlja
tudikotorodjeprotidiskriminatorskidrži.Attinasi(1994)pravi,da
sejekonceptmultikulturalizmarazvijalodideje,damultikulturno
izobraževanje potrebujejo le kulturno in jezikovno različni ljudje,
prekpoudarjanjaenkratnostičlovekadozagovorništva izključenih
manjšin. Ermenc Skubičeva (2006) pa interkulturnosti ne dojema
kot discipline, ampak kot načelo pouka, ki mora biti eden od
kriterijevzapresojanjeoodločitvahnapodročjušolstvanasplošno,
nesamovnekihparcialnostih,hkratipa jezupoštevanjemnačela
interkulturnosti mogoče doseči enake možnosti za vse. Poročilo
o izobraževanju romskih otrok v Evropi The education of Gypsy
children within Europe (2003) poudarja, da je izobraževanje teh
učencev odvisno od političnih, sociokulturnih, institucionalnih in
ideoloških faktorjev. Ideološki faktorji se nanašajo predvsem na
dinamiko, s katero izobraževalni sistem ohranja ideološki model
ter zagotavlja nadaljevanje, reprodukcijo in ohranitev socialnega
in kulturnega sistema večine in/ali najmočnejših skupin. Med
političnimi faktorji pa sta zlasti pomembna dva: vprašanje, kako
inkluziven je izobraževalni sistem, v katerega so romski otroci
vključeni,terusklajenostlokalnihindržavnihakcij,kisenanašajo
naromskeotroke.

(Ne)pravičnost šole in Romi

Multikulturalizem je tudi odgovor 'monokulturnim'
izobraževalnim sistemom, za katere je značilna kultura srednjega
razreda, ki se na specifične psihološke, kulturne in jezikovne
potrebeučencevslaboodziva (Marcinčin inMarcinčinova,2009).
ErmencSkubičeva (2006) pravi, da smov šolstvu (v tujini in pri
nas) vajeni govora o socializacijskih primanjkljajih, ker študije
že desetletja ugotavljajo, da so učenci, ki prihajajo iz socialno in
materialnošibkihdružin,neizenačenivizobrazbenemzačetku.Prav
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takopasejepokazalo,dajezmožnostotroka,daprestopikulturo
srednjega razreda (čeženiv izhodiščunjenčlan), temeljnipogoj
zanjegovuspeh.Na to, da je proces šolanjadružbenopristranski
indašolasodelujepriohranjanjusocialnihneenakosti,čepravsiza
ciljpostavljapravnasprotno,opozarjata tudiGaber inMarjanovič
Umekova(2009).Pravi,daseotrocinižjegadelavskegarazredain
drugihtakoalidrugačedeprivilegiranihskupinborijozovirami,ki
stojijomedkulturami(navadami, ravnanji,pojmovanji), izkaterih
izhajajosami, inšolskokulturo.Medveš(2002)ugotavlja,da jev
bistvucelotnanovoveškazgodovinapovezanaziskanjemodgovora
na vprašanje, kakšna je pravična šolska ureditev. Odgovori na
vprašanje,kakovsemdržavljanomzagotovitioptimalenrazvojpaso
razpršenimeddvemaskrajnostma–egalitarizmominmeritokracijo.
Meritokracija izobraževanje in izobrazbo vrednoti v sorazmerju
s tem, kako spodbujata razvoj sil in potencialov posameznika.
Formalnoponujavsemenakemožnostiingradinakonceptušolekot
institucije družbene reprodukcije, ločevanje 'drugačnih' v različne
vrste šol, ki so prilagojene 'drugačnosti' sposobnosti, interesov in
nagnjenj. »Bistvo meritokratskega šolskega koncepta je, da sta
selekcija in diferenciacija 'drugačnih' pravični do njih, saj le z
diferenciacijo zagotovimo vsakomur pogoje za razvoj, ki najbolj
ustreza njegovim potencialom.« (prav tam, str. 13.) Egalitarizem
pa izhaja iz predpostavke, da je izobrazbo in izobraževanje kot
javnodobrotrebadefinirativabsolutnemsmislu.Topomeni,daje
izobrazbakotjavnodobroenakazavse.Zanjepravičnašolaješola
enakihrezultatov.Ključnovprašanjeje,praviMedveš(2002),kako
obzahtevipoenakihrezultatihupoštevatidrugačnost?Inugotavlja,
da se ob tem, ko šolski sistem povečuje razlikemed otroki, tudi
enakostmožnostiprejalislejizkaželekotiluzija.»Enakostmožnosti
jeiluzijatakovskupnikotvdiferenciranišoli.«(pravtam,str.15.)
Pravičnosti v šoli, kot opozarja Medveš (prav tam), ni mogoče
preprostoreduciratinanačeloenakihmožnosti.Pravičnostpomeni,
dajeotrokom,kiimajokakršnekolitežavevdoseganjuučnihciljev
instandardov,posebnopaotrokom,kizaradiobjektivnihovirsami
nedosegajostandardov,kibijihlahkogledenasvojesposobnosti,
trebaposvečativečjoskrb.»Etičnividikpravičnostinasvšolivodi
ksklepu,dajepravičnoravnatizrazličnimiučencirazlično,dabi
lahkodoseglinormeuspešnosti,kijihzauresničevanjepravicedo
izobraževanjapostavlja izobraževalni sistemzavse enako.« (prav
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tam,str.35.)
Poleg sistemskih dejavnikov pa je pomemben dejavnik

zagotavljanjapravičnostivšoliučitelj.»Bistvointerkulturnevzgoje
se uresničuje v oddelku, programu, oblikah in odnosih, zlasti
medučenci,pri tempa jenepogrešljivavlogaučitelja.« (Resman,
2003, str.70.)Lesarjeva,Pečkova inČuk (2005) sov raziskavio
vključenosti marginaliziranih skupin v redno osnovno šolo na
podlagi analize sistemskih kriterijev ugotovili, da zakonodaja pri
nas govori o integraciji, in ne o inkluziji učencev. Inkluzivnost
je mogoče prepoznati na načelni ravni, ne pa tudi na ravni
konkretnihzakonovinpravilnikov.UčiteljispecifikoRomovsicer
prepoznavajo, vendar pa je ne prepoznavajo kot ovire, nanjo pa
seodzivajopredvsemzzniževanjemučnihzahtev.Polegučencev
s posebnimi potrebami učitelji kot manj sposobne zaznavajo
tudi učenceRome.Prav takonaj bi bile vse skupineproučevanih
marginaliziranih skupin (priseljenci, bogati, revni učenci, učenci
s posebnimi potrebami) razenRomov deležne primernih spodbud
z vidika primernih spodbud staršev in starševskih pričakovanj.
Učitelji se tudi ne čutijo, razen pri revnih otrocih, odgovorne za
spodbujanje socialnega vključevanja večine drugačnih otrok in
senepojmujejozaosebo,kibibistvenoprispevalakoblikovanju
inkluzivnega okolja. Kroflič (2006) opozarja, da je do zdaj
akademskapedagogikavzvezizvrednotnimipremikitakobodočih
učiteljev kot učencev in dijakov preveč stavila na identifikacijo
z uradnimi normami in vrednotami ter njihovim referenčnim
zagovornikom–učiteljem.Časje,dasesoočimozdejstvom,dav
procesihformiranjabodočihučiteljevindrugihpedagoškihprofilov
nismo vzpostavili dovolj učinkovitih modelov za spreminjanje
ukoreninjenihnavad,stereotipovinpredsodkov(pravtam,str.36).
Učitelji lahkoučence stereotipizirajo indiskriminirajopopolnoma
nezavedno,čepravsetrudijonačelomaznjimiravnatipravičnoin
enako.Nekaterepredsodke smopreprosto takoponotranjili, da se
jihnitinezavedamo(GolnickinChinn,1991).

Zavedanjekulturnih razlikpomeni,damoraučitelj poučevanje
prilagoditi potrebam vsakega otroka. Ni nujno, da bodo tako
vsi učenci deležni enakega, morajo pa dobiti, kar potrebujejo.
Pravičnostnepomenienakosti.Pravtakozavedanjekulturnihrazlik
nepomenilepoznavanjaznačilnostiposameznekulture,ampaktudi
partikularnostiznotrajnje(Worrell,2009).Dasoučiteljiodgovorni
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ali bolje soodgovorni za napredek svojih učencev, tudi romskih,
opozarja tudiGardner (2006,vKoželj,2009),ki izpostavipomen
spoštljivega pristopa in razvijanja spoštljivega uma. Avtor loči
disciplinirani,sintetični,kreativni,etičniinspoštljivium.Naravni
odnosa do drugih, sprejemanja razlik in spoštovanja pripadnikov
drugih skupin pa izpostavlja drugega. S spoštljivim pristopom
se izogibamo stereotipom in jih poskušamo razumeti v njihovem
lastnemkontekstu.Učiteljssvojimravnanjempostavljavzor,kiga
učenciopazijoinseponjemravnajo.

Učitelj seveda ni edini, ki prispeva k inkluzivnosti posamezne
šole ali razreda, je pa njen pomemben dejavnik. Predpogoj so
sistemske rešitve, ki tako ravnanje podpirajo in omogočajo.
Obravnavarazličnihvdružbenihinstitucijahje,kotpravijoPečkova,
LesarjevainČuk(2006),močnopogojenaspojmovanjemvimenu
česaalikogasonekateraravnanjaupravičenaoz.katerevrednoteso
kriterijnašegaodločanja(pravtam,str.56).

Sklep

Postmoderna je s pluralnostjo različnih načinov sobivanja
prineslaverjetje,daneobstajajovečenoznačneresnice,nakatere
bilahkopristajaliinjihiskali,terdajetrebapriznatilegitimnostin
veljavnostrazličnihkonceptov.Pravpedagoškodelojeprostor,kjer
jepriznavanjesobivanjavrazličnostipostalonujnost.Spremenjena
paradigma je vplivala na prenekateri koncept, s katerim se
vsakodnevno srečujemo na področju vzgoje in izobraževanja.
Kljub temu nam je na pluralnost v vsakdanjem življenju pogosto
težko misliti. To pogosto zahteva izstop iz varnega prostora
enopomenskosti,zatonemalokratpozabljamo,dasodogodki,kise
namzgodijo, in tudi ljudje, s katerimi se srečujemo,pogostobolj
odvisni od naših interpretacij in socialnega konteksta, v katerem
smo. Nujnost izbire in raziskovanja lastne referenčne točke in
referenčne točke drugega pa je – zanimivo – prej okrepila kot
oslabilaodgovornostposameznikazalastneodločitve.Odgovornost
v postmoderni zahteva tudi preverjanje socialnega konteksta, v
kateremodločitvenastajajo,nelesklicevanjenanormoalizakon.
Identifikacija z uradnimi normami in zakoni, kot pravi Kroflič
(2006), ni več dovolj, da bi strokovni delavci šole napravili
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vrednotnepremike.
Kljub poudarkom, da je treba na svet in posameznike v njem

gledati pluralistično, je diskurz o Romih še vedno prežet z
negativizmom.Uradnojeromskimučencempriznanstatussocialne
inkulturnemanjšine,vendarpa jimpravicadoučenja,ohranjanja
in razvijanja lastnega jezika v šoli še vedno ni omogočena.
Predpostavke,napodlagikaterihjimjepomočvšolidodeljena,pa
senanašajopredvsemnamanjkajočepredznanje,skaterimnajbiti
otrocivstopalivšolo,innanjihovokulturnodrugačnost,nepana
učnetežave,skaterimisesrečujejo.Kerto'manjkajoče'predznanje
ni nikjer pojasnjeno ali specificirano kot pomanjkanje točno
določenih znanj ali veščin, nastopa kot pojem, ki romske učence
stereotipizira in tipizira, hkrati pa jih dela eksotične in potrebne
'nečesa posebnega'. Prav tako pa se ob tem nikoli ne poudarja
značilnostiromskekulture,njenihprepričanjinverovanj.

V kontekstu postmoderne je zaradi pluralnosti različnih načel
invrednotnihokvirjevenatemeljnihdilemmoralnevzgojepostalo
vprašanje, kako posameznika (otroka) pripraviti na soočanje z
legitimnostjoinveljavnostjovsehrazličnihnorm,vrednotinsmislov.
Upoštevanje socialnega konteksta, v katerem je posameznik, je
tako postalo nujnost, priznavanje legitimnosti različnosti bivanja
pa predpogoj za razvijanje občutka kompetentnosti vsakega
posameznika(tudialipapredvsemučencevRomov).
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Povzetek

Prispevek se ukvarja z Romi kot marginaliziranim
delomslovenskegaprebivalstvavpovezaviskonceptom
socialnega kapitala, ki se izraža, ko stopamo v
medsebojneodnose z drugimi ljudmi.Vprvemdelu je
na kratko predstavljen odnosmed romsko in večinsko
skupnostjo. Zajema podobe romskega življenja, ki so
pogosto prikazane na ravni posplošenih stereotipnih
predstav.Vdrugemdelujeobravnavansocialnikapital,
nastajanje le-tega, njegove pozitivne in negativne
lastnosti ter posebej izpostavljen povezovalni in
premostitveni socialni kapital. Ugotovitve s poskusom
povezave med Romi in socialnim kapitalom, so
predstavljenevtretjemdelu.Nakoncupasonaprimeru
izprakseodprtedilemegledenameščanjaromskihotrok
vvzgojnezavode.

Ključne besede: Romi, socialnikapital,vzgojni zavod,
socialnapedagogika.
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Abstract

ThiscontributiondiscussestheRomaasamarginalised
segment of Slovenian population in connection with
the concept of social capital, which is revealed when
weenterintorelationswithotherpeople.Thefirstpart
gives a short presentation of the relationship between
theRomaand themajority community. It includes the
imagesofRomalifethatareoftendepictedonthelevel
of generalised stereotypical notions. The second part
discusses social capital, its creation, its positive and
negative characteristics, and highlights in particular
the bonding and bridging social capital. The third
part presents the findings with the attempt to connect
the Roma with social capital. The ending opens up
dilemmas regarding the placement of Roma children
in educational institutions on the basis of a practical
example.

Key words: Roma,socialcapital,educationalinstitution,
socialpedagogy.

Uvod

Vtujinisoprecejpogostesociološkeštudije,kiraziskujejovpliv
socialnegakapitalanauspešnostposameznikovvdružbi(Korošec,
2008).Konceptusocialnegakapitalasepripisujepomembnavloga
v razvoju družbe in posameznika ter v razumevanju posameznih
družbenih pojavov.Kot pravitaAdam inRončevič (2003, vZrim
Martinjak,2006)imamedposameznimiznanstvenimidisciplinami
integrativnovlogo,sajjeuporabenzapojasnjevanjemnogopojavov.
Njegovi zagovorniki celo trdijo, da se z uporabo konceptualnega
okvirasocialnegakapitalalahkodejanskopribližamokateremukoli
družbenemu pojavu ali situaciji (prav tam). Najdene so tudi
pomembne korelacije med omenjenim kapitalom in številnimi
družbenimi pojavi, npr. dosežki v izobraževanju, delinkvenco,
stopnjokriminala,zdravjainkakovostjoživljenja.
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Ravno zaradi omenjenih lastnosti lahko sklepamo, da igra
socialnikapitalpomembnovlogoprivključevanjuRomovvširšo
skupnost,kotpomembnatemapaseizpostavitudiprinameščanju
romskih otrok in mladostnikov v vzgojne zavode. V Sloveniji
so pripadniki romskih skupnosti kljub večstoletni nastanjenosti
v tej državi še vedno državljani brez družbene, ekonomske,
politične in komunikacijske moči (Hrženjak, 2002). Čeprav
romska populacija v Sloveniji ni homogena, saj se Romi med
seboj razlikujejo tako po zgodovinskih izkušnjah in s tem tudi
požedoseženistopnjiintegracije,bilahkopredpostavljali,daje
ravnovprašanje'kapitalov'oz.pomanjkanjele-teh(panajgreza
denarni,blagovni,socialni…)tistadobrina,kipogojujesocialno
izključenostRomov.

Romi

»Pozabljamo,datujcevneustvarjanjihovatemnapolt,črkael,
ki jodrugače izgovarjajo,ali katerakolidruga lastnost,pačpasi
svojetujceustvarjamosami,kerjihpotrebujemozato,damisami
nekajsmo.«(Razpotnik,2002,str.18.)

Romi so bili skozi zgodovino vedno in povsod in so še danes
odrinjeni na obrobje družbenega življenja. In to do te mere, da
se nam zdi že kar samoumevno, da so Romi praviloma revni,
nezaposleni,brezustreznihbivališčinbrezmožnostiizobraževanja
(Hrženjak,2002,str.87).Socialnapedagogikavdružbinegotovosti
opozarjanaintegracijoposameznika,kijevsekompleksnejšipojav,
določenedružbeneskupine(medkaterevsekakor lahkovključimo
Rome)pasostegavidikašeposebejizpostavljeneinranljive.

Tako nihče, ki se ukvarja s takšnimi ali drugačnimi vprašanji
vzgojeoz.izobraževanjaotrokmanjšinskihetničnihskupin,nemore
mimodileme,alibimoralinjihovdružbenipoložajinstatusvnaši
družbeni sredini urediti drugače, da bi lahkouspešnonapredovali
ter hkrati tudi ohranjali svojo kulturo in identiteto. Pa vendar,
romskisvetnileensvet,temvečjebistvenopogojenzodnosom,ki
gauspetavzpostavitiromskainvečinskaskupnost(Peček,2006).

Romski narod je tako »politični, kulturni in socialni simbol,
skozi katerega je svet razdeljen na dve sferi –Rome inNerome
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oz.Civile«(Smith,1997,vPeček,2006,str.7).Povsodposvetu
so Romi velik izziv (Macura Milovanović, 2006) – tako pri
zagotavljanjučlovekovihpravickottudipravicdoizobraževanjain
zaposlovanja.Povsodposvetunamrečnajdemoromskeotroke,ki
senikolinisošolali,tertake,kišoloprenehajoobiskovatišepred
koncem obveznega šolanja in imajo slabši učni uspeh kot drugi
učenci. Povsod pa zasledimo tudi predsodke in diskriminacijo.
Kot pravi Pečkova (2006), se ti znotraj šolskega sistema kažejo
npr.»skozisegregacijo:vpisujejojihvgetoiziranešoleinposebne
šole.Nezaradimorebitnihmotenjvrazvoju,temvečzaradinjihove
kulturnedrugačnosti«(pravtam,str.7).PodobnougotavljaHusar
Černjavičeva (2006), ki diskriminacijo vidi tudi na področju
šolanja romskih otrok v posebnih romskih oddelkih, v pogostem
usmerjanju romskih otrok v šole s prilagojenim programom, v
nizkih učnih pričakovanjih učiteljev do romskih učencev in še
bi lahko naštevali. Kovač Šebartova in Krek (2003) menita, da
je slovenska država na področju izobraževanja Romov morda
naredila več kot nekatere druge države, toda kot ugotavljata, je
»napaka doslejšnje slovenske edukacijske politike, katere cilj je
integracijaRomov,vtem,daje(bila)tapolitikadejanskoboljali
manjneuspelapolitikaasimilacije,brezupoštevanjaspecifičnosti,
kijihzahtevavečkulturnost«(pravtam,str.34–35).Romskiučenci
sotakopogostošikanirani.Sstraniučiteljev,kiimajodonjihnižja
pričakovanja (saj pogosto izhajajo iz prepričanja, da so njihove
sposobnostiterželjapoznanjumanjšekotpripreostalihučencih),
nemalokratpatudisstranisošolcev.

Bourdieu (1979, v Kump, 2003) trdi, da enakost možnosti
prispeva k produkciji neenakih rezultatov. Čeprav imajo otroci v
začetkušolanjaenakemožnosti,soodzačetkaneenakoopremljeni
za tekmovanje drug z drugim. Tako imajo otroci, ki izhajajo iz
srednjegasocialnegasloja,ženazačetkušolanjahabitus,uglašens
pričakovanjiinkulturošole.Drugiotroci,kiprivilegiranemusloju
nepripadajo,somedtemvtemsvetuzbegani,sajsezelorazlikuje
odnjihovegadomačegaokolja.

Ne gre pozabiti, kot poudari tudi Beck (v Ule, 1996), da je
izobrazba ključni dejavnik v možnostih poznejše življenjske
izbire in s tem povezanim tveganjem pred brezposelnostjo,
izpostavljenostjonevarnostimizokoljainstresom.Skladnostemje
presenetljivpodatek,dajeod10.000Romov,kiživijovSloveniji,
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le30takih,kiimajovisokošolskoizobrazbo.1RaziskavaUčiteljio
Romih v slovenskih osnovnih šolah, ki so jo izvedli Pečkova, Čuk
in Lesarjeva (2006), je pokazala, da romski učenci niso deležni
ustrezne pozornosti stroke in politike ter posledično tudi učiteljev,
insicerzaradinačina,nakateregaseslovenskišolskisistemloteva
posameznikove pravice po ohranjanju in razvoju materinščine, saj
romski učenci trenutno nimajo niti formalne možnosti za učenje
le-te. Naslednja pomanjkljivost našega šolskega sistema se kaže
v učnih vsebinah, ki ne upoštevajo značilnosti ter posebnosti
narodnomanjšinskih skupnosti, tako tudi ne romskih. Naslednji
problem je pouk slovenščine za Rome. Jasno je, da imajo romski
učenci številne težave ravnozaradi tega,ker jepoukvslovenščini,
katerepane razumejodovolj dobro, saj ta ni njihovmaterni jezik.
Problemvzvezizznanjeminrazumevanjemvsebinpoučevanjapaje
tudita,daimajoromskiučenciobvstopuvšolodrugačnopredznanje,
razviteimajodrugačnevzorcemišljenjaternavade,kijimotežujejo
vključevanje v institucionalno okolje šole (prav tam, str. 164). Ne
nazadnje pa zgoraj omenjeni avtorji ugotavljajo, da se kaže tudi
pomanjkanje zavedanja, »kaj za otroka pomeni, če je izpostavljen
dvojnimkulturnimvplivom:vsvojidružiniinokolju,vkateremživi«
(pravtam,str.166).Vnjegovizavestijetakospojinnavzkrižjedveh
kulturnih tradicij, dveh jezikov in dveh načinov življenja, saj tako
družinakottudiširšedružbenookoljevmnogoprimerihnistaskladna
socializacijskadejavnika,karpa se lahko izraža tudivoblikovanju
posameznikoveidentitete.Iztegasledi,dasoromskiotrocilahkotudi
socialnoizključenialipatoslejkoprejbodo.

Če se ozremo na področje vzgoje in izobraževanja, lahko
ugotovimo, da javne šolske sisteme, kot piše Pečkova (2006, str.
7),»zaznamujedolgazgodovinanapakprioblikovanjuprimernein
učinkovitepolitikeizobraževanjaRomov«,karjevmnogoprimerih
povezanoznesposobnostjoternepripravljenostjospoštovatinjihovo
zgodovino,spretnostiinaspiracije.

ČepravimaSlovenijazglednopravnourejenodnosdoavtohtone
madžarskeinitalijanskenarodnemanjšine,pategažalnemoremo
trditizaRome.VslovenskiustavisoRomiopredeljenikotetnična
skupnost, še vedno pa ni bil sprejet krovni zakon, ki bi postavil
temelje za uveljavitev njihovih pravic, za ohranjanje in razvoj
1PodatekpridobljenizdnevnihporočilTVSlovenije8.4.2009obsvetovnem
dnevuRomov.
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svojega jezika, kulture in drugih etničnih značilnosti. Romi se v
vsakdanjemživljenju,kotugotavljaHusarČernjavičeva(2006),še
vedno soočajo z diskriminacijo in kršenjem temeljnih človekovih
pravic, ki se kažejo v njihovem nezaposlovanju, v odklonilnem
odnosu lokalnih skupnosti do sodelovanja z Romi, v občinskih
svetih…OdklonilenodnosdoRomovsetakokaženaravnidružbe
kot celote, kjer se srečamo s problemi »ksenofobije, stereotipov,
predsodkov, stigmatizacije in marginalizacije« (Peček, 2006, str.
8). Podobe romskega življenja so pogosto predstavljene na ravni
posplošenih stereotipnih predstav, kot so:Romi kradejo; so večni
popotniki;soleniinživijonatujračun;sodrugačni,sodrugarasa;
neskrbijozahigieno,imajoposebenvonj;sosrečnimarginalci;so
eksotičnitujci;sonadarjenizaglasbo;seneželijointegrirati(Husar
Černjavič,2006).NestrpnostdoRomovsekažetudivmedijih.Še
več, o njih se ne govori drugače kakor o »romskem vprašanju«,
»romskemproblemu«ali»romskiproblematiki«.Erjavčeva,Basić
Hrvatinova in Kelblova (2000) ugotavljajo, da izhaja novinarsko
poročanje o Romih iz predpostavke, da so ti drugačni od 'nas'.
»Njihova drugačnost je tako samoumevna in dokončna, da je ni
trebanitiposebejpojasnjevati.«(Pravtam,str.7)Zgorajomenjene
avtorice v svoji študiji  ugotavljajo, da se mediji v poročanju s
posebnimitehnikamistereotipizacijeinposploševanjaosredotočajo
na posamezne 'negativne značilnosti' Romov, kot so kulturna
različnost, deviantnost in ogrožanje večinskega prebivalstva.
Tematskosojihrazdelilenatriskupine,kjersoRomipredstavljeni
kot(pravtam,str.7–8):
1. Akterji negativno ovrednotenih dejanj (npr. kriminala), ki

pomenijo grožnjo družbenemu redu. Predstavljeni so kot
agresivni innevarni.Prevladujočakategorizacijanovinarskega
poročanjapajetuditrditev,daRomi(posvojinaravi)kradejo.

2. Tisti,kiogrožajonašedružbenoekonomskeintereseinpomenijo
grožnjoekonomskemuredu.Živijoodsocialnepomoči(kinajbi
bilapoprepričanjuvečinskegaprebivalstvavišjaodzaslužkov,
kibijihdobili,čebidelali)sonedelavniinleni.

3. Imajo drugačno kulturo,mentaliteto in obnašanje, ki ni skladna
z normami večinskega prebivalstva in kot taka pomeni grožnjo
našemu kulturnemu redu. Od večinskega prebivalstva se tako
razlikujejo po videzu (barvi kože), imajo drugačne vrednote,
navadeinkulturo,soneprilagodljiviterimajoprevisokonataliteto.
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Romi so tako velikokrat brez ekonomske, politične in
komunikacijskemoči.Njihovomedijskoizpostavljanjejeobičajno
skrajno poenostavljeno in se največkrat vrti okrog tematskega
sklopa'težaveinkonflikti'(Erjavec,BašićHrvatininKelbl,2000).
Daljnosežne posledice pa se kažejo v tem, da postanejo Romi
manjvredni državljani oz. državljani, nad katerimi je verbalno (in
fizično)nasiljeskorajdaupravičeno.

Ko govorimo o pripravljenosti Romov na vključevanje v
slovenskodružbo,setakomoramoozretitudinanašopripravljenost,
da jih sprejmemo (Hrženjak, 2002). Na tem področju je (kot že
rečeno)praktičnovvsehsegmentihslovenskedružbe–odmedijev
do javnih služb – mogoče zaznati diskriminatorski diskurz o
Romih (prav tam). Omenjeni diskurz vsekakor posledično slabo
vplivananjihovomožnostvključevanja.Intakobilahkorekli,da
sevednoznovaznajdemovzačaranemkrogunenehneprodukcije
in reprodukcije stereotipnih podob in predstav oRomih, ki imajo
daljnosežneposledice.

KosetorejsoočamozlastnimipredsodkioRomihje,kotpravi
Hrženjakova (2002, str. 90), mogoče razmišljati v naslednjih
smereh:
• Ne obstajajo nekakšni Romi na splošno, ampak obstajajo

konkretni posamezniki s svojimi življenjskimi zgodbami,
aspiracijami,težavami,ssvojimivrlinamiinslabostmi.

• TudimedSlovenci,nesamomedRomi,soposamezniki,kiso
iztakšnihindrugačnihrazlogovdojetikotdružbenodeviantni,
takodatoninikakršna'romskalastnost'.

• Statistično številčnejše pojavljanje deviantnosti v romskih
skupnostihgledenavečinskoprebivalstvoniposledicanekakšne
'romske narave' ali 'romske drugačnosti', temveč je posledica
večstoletnegapreganjanjaterdružbene,ekonomske,političnein
kulturnemarginalizacije,kiiztegaizhaja.

• Romi niso v Sloveniji nikakršni prišleki, ampak so državljani
Slovenije,kiževečstoletijživijonaslovenskemozemljuinnaj
bijimpripadalevsezustavodoločenepravice.

• Innenazadnje,sobivanjerazličnihkulturSlovenijobogati,nepa
ogroža,invtempogledusmolahkosrečni,daromskakulturna
manjšinaprebivatudivSloveniji.



254 S o c i a l n a  p e d a g o g i k a ,  2 0 1 0  v o l . 1 4 ,  š t .  2 ,  s t r.  2 4 7  -  2 7 0

Dozdaj sem skušala v grobem razgrniti romskoproblematiko
in težave, s katerimi se vsakodnevno ter na vseh segmentih
družbenega, socialnega in šekateregapodročja življenja soočajo.
V nadaljevanju pa bom poskušala prikazati vlogo in vrednost
socialnega kapitala, ki sta še kako pomembna, in ne samo pri
večinskem prebivalstvu, temveč še posebej pri marginaliziranih
skupinah prebivalstva,med katere pa vsekakor lahko prištevamo
tudiRome.

Socialni kapital

Relativno nova (sodobna) kategorija, uporabljena za
razumevanjeinpojasnjevanjesocialnestrukture,kijopogojujejo
fenomeni sodobne družbe, je socialni kapital (Martinjak, 2004).
Prevladujoči trend akademskega interesa za koncept socialnega
kapitala bi lahko zaznamovali z letnico 1980, ko je pozornost
koncepta pritegnila ugledne znanstvenike v Evropi (Bourdieu)
in Združenih državah Amerike (Coleman, Putnam, Fukuyama)
(Halpern,2005).

Koncept socialnega kapitala je s svojo širino, uporabnostjo
in razlagalno močjo uspel preseči meje posameznih znanstvenih
disciplin,obenempajeuspelsečitudidalečprekmejaakademskih
razprav(Makarovič,2003).KotpraviZrimMartinjakova(2006,str.
38),greza»novejšikonceptvsocialnipedagogiki,kiseutemeljuje
skozi temeljne koncepte socialne pedagogike«. Tako upravičeno
nastajavtis,daskorajnidružbenegapojava,kitakoalidrugačene
bibilpovezanzevidenco,rastjoalipaupadomsocialnegakapitalav
celotnidružbi(Dragoš,2002).Naraščajočinteresdružbenihvedza
socialnikapitaljetako»odraztežnje,koseposamezneznanstvene
vede – sicer specializirane vsaka v svojo smer – vse pogosteje
odločajozaproučevanjeistihprocesov,sevedaševednozrazličnih
vidikov«(pravtam,str.71).

Večina strokovnjakov se strinja, da je socialni kapital zelo
pomemben, vendar pa niso vsi enotnega mnenja, kaj ta pomeni.
Nekateri temeljijo na njegovih lastnostih, drugi bolj poudarjajo
količino teh lastnosti, nekateri pa se osredotočajo na zmožnosti
njegovegaaktiviranja(Komac,2008).
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Interpretacije socialnega kapitala

Vliteraturizasledimodveinterpretacijisocialnegakapitala.Prva
jenormativnofunkcionalističnaverzija,kijozagovarjajoColeman,
Putan, Fukuyama in Etzioni (Kump, 2003, v Komac, 2008) ter
socialnikapitalrazumekotodnoseinnorme,kipovezujejoskupnost
zrecipročnostjo,zaupanjeminvpeljevanjemsankcijzaodkloneod
naštetega.Poudarjapomenzalogečloveškihodnosovkotosnoveza
generiranječloveškegainfizičnegakapitalaterkoristi,kijihimaod
socialnegakapitala širša skupnost.Socialni kapital je tako torej v
lastisocialneskupine,inneposameznikov(pravtam).

Drugavrstainterpretacijsocialnegakapitala,kotpraviKomačeva
(2008,str.8),paje»odzivnanormativnofunkcionalističnerazlage,
ki si s pomočjo socialnega kapitala prizadevajo krepiti obstoječo
družbeno ureditev, ne da bi se vprašale o njeni pravičnosti«.
S perspektive kritične teorije družbe je socialni kapital torej
mehanizem za reprodukcijo nepravične družbene ureditve.
Bourdieurjevkonceptsocialnegakapitalatakovospredjepostavlja
koristi, ki jih imaposameznikodvključenosti v neko skupino ali
širše omrežje medosebnih odnosov. Torej je v teh interpretacijah
poudareknaobseguinstrukturisocialnegakapitalaposameznikov
(Kump,2003,vKomac,2008,str.8–9).

Izdefinicijsocialnegakapitalasledi,datapomenisocialnemreže
in aktivno participacijo v socialnem okolju, ki, kot pravi Zrim
Martinjakova(2006,str.45),»usposabljajoposameznika,skupinein
skupnostidelitiskupnenorme,vrednote,kulturo,navadeinobičaje,
ki spodbujajo zaupanje, vzajemno razumevanje in povezovanje,
karkrepisodelovanjevskupinahalimednjimiznamenomdoseči
skupni cilj«.Ravno zaradi tega pa se socialni kapital razume kot
družbeni vir, saj je v lasti vseh. Učinkov socialnega kapitala so
deležnivsičlanidoločenedružbenestrukture,sajpogojujenjihovo
medsebojno sodelovanje, solidarnost, vzajemnost in medsebojno
zaupanje(pravtam).

Socialni kapital ima, kot pravi Dragoš (2002), štiri lastnosti
podobne kot druge kapitalske oblike, in sicer: odnosnost,
učinkovitost,manifestnostinuspešnost.

Prvalastnost,odnosnost(kijezasodobnosocialnopedagogiko
še kako pomembna) pomeni, da »je treba socialni kapital – tako
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kot vsak drug – razumeti kot družbeni odnos, in ne kot stvar«.2
Drugalastnost–učinkovitost–označuje,kotpraviavtor,»bilanco
med vložki in učinki, torej primerjavo razmerij med ključnimi
sestavinami ob začetku in koncu aktivacije socialnega kapitala«.3
Kot tretjo lastnost Dragoš omenja manifestnost, ki pomeni
sposobnost,»dakapitalobnavlja samegasebe in tonajbolj takrat,
kadar je navzven viden in očiten«.4 Zadnja lastnost socialnega
kapitala–uspešnost–»pasenanašanatisto,karznjimdosežemo«5
(pravtam,str.74–75).
Sposobnostzadostoprazličnihtipovsocialnegakapitala,kotpravi
ZrimMartinjakova(2006),vrazličnihživljenjskihobdobjihprispeva
hkakovostiposameznikovegaživljenja.Posameznikpagapotrebuje
za vključevanje v družbo, saj ta ustvarja bistvene spremembe v
našemživljenju,vplivanapsihološkeinbiološkeproceseterstem
zvišujevrednostnašegaživljenja.

Nastajanje socialnega kapitala

KotpraviDragoš(2004),nastajasocialnikapitalvkombinaciji
horizontalnih in vertikalnih vezi. Med horizontalne, spadajo
povezavemedposameznikiinskupinaminaneformalnihosnovah.
Tosoodnosimedsorodniki,sosedi,prijatelji,znanci,krajaniintudi
formaliziranepovezave,vkaterihgrezaenakovrednapartnerstva.
Vertikalne povezave oz. vezi pa se nanašajo na formalizirana
hierarhičnarazmerjazneenakoporazdelitvijomoči.Sembi lahko
uvrstili odnose med učiteljem in učencem, šefom in delavcem,
duhovnikominvernikom,patudiodnosemedlokalnimiindržavnimi
2Sepravi,sestavinesocialnegakapitala(takokotveljazasestavinedrugih
kapitalskihoblik)postanejokapitalskešeleobpogoju,dajihaktiviramoin
uporabimo.Tojemogoče,levrelacijahzdrugimiposameznikiinskupinami.
Brezodnosovtorejnikapitala,insicernesocialneganedrugega.
3Tuditu(podobnokotpridrugihkapitalskihoblikah)velja,dasenekaterielementi
socialnega kapitala lahko pomnožijo ali pa obrabijo, kar je seveda odvisno od
načinauporabe.
4Pojavnobistvosocialnekotvsakedrugeoblikekapitalajetorejravnovtem,da
boljkojeviden,večjije,inobratno,kojevečji,jetudiboljeviden.
5Tudizato(podobnokotzadrugekapitalskeoblike)velja,dajeznjenouporabo
mogočerealiziratidoločenecilje,kijihbrezsocialnegakapitalanebimogli
uresničiti.
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oblastmi.V grobem lahko oblikovanje kapitala razdelimo na dva
procesa,insicernasinergijoinkompenzacijo.Sovpadanjeugodnih
horizontalnihpovezav zugodnimivertikalnimi spodbujanastanek
socialnega kapitala na sinergijski način, ki pa sam tudi potrjuje
podlago, iz katere je nastal (izkušnja zaupanja krepi zaupanje).V
primerih,kotonimogoče, lahkosocialnikapitalševednonastaja
tako,daseslabostienedimenzijekompenzirajosprednostmidruge
(pravtam,str155).

Čepovzamemo,vidimo,dasesocialnikapitallahkoustvarjain
razvijavdružinah,izobraževalnihinstitucijah,lokalnihskupnostih,
civilnidružbi,podjetjihtervjavnemsektorju.KotpraviKomačeva
(2008) pa bi naj imela pri nastajanju socialnegakapitala največjo
vlogocivilnadružbaoz.intermediarnopodročje,»kivključujevsa
formalna ali neformalna prostovoljna združenja, skupine, društva
in socialna omrežja, ki se nahajajo v prostorih med družino kot
privatnosferoindržavokotjavnosfero«(pravtam:15).

Glede na različne interpretacije, funkcije in vrste kapitalskih
oblik ter na interpretiran 'prostor' nastajanja socialnega kapitala
ugotovimo, da je (kot že zapisano) socialni kapital 'dobrina'.
Najdemojolahko,kotpraviKomačeva(2008,str.17),»vvsakem
posamezniku, vendar kot 'potencial', ki se aktivira v odnosumed
posameznikivskupnosti«.Dosocialnegakapitalaposameznikpride
zzavednimiinnezavednimivlaganjivsocialneodnose,kislejko
prejobljubljajonekokorist.

Tako kot preostali kapitali (naravni, denarni, blagovni…) tudi
socialnivplivanatrendenavsehtrehravnehčlovekovegadelovanja:
namikro-,mezo-inmakroravni.Igličeva(2004,str.158)jesocialni
kapitalopredelilazmakro-,6mikro-,7inmezzo-8ravnmisocialnega
sistemaoz.zmočjosocialnihvezi,kisegajoodmočnihdošibkihter
anonimnihsocialnihvezi.Sodobnesocialnemrežetorejpredelujejo
velike količine vseh vrst kapitalov in tako zahtevajo nenehne
investicijevsmisluneprekinjenegadelanaodnosih(Komac,2008).

6Makroraven,kotpravi,»zaznamujejoodnosimedljudmi,kisenepoznajoinniso
članiistihsocialnihomrežij«(Iglič,2004,str.158).
7Namikroravni govori o»močnih socialnihvezehmed ljudmi, ki se žedolgo
poznajo, se pogosto srečujejo, so v intimnih odnosih in vključeni v intenzivne
procesesocialneopore«(Iglič,2004,str.159).
8 S srednje močnimi in šibkimi vezmi med ljudmi, ki so vključeni v skupna
omrežja,pajedoločenamezzoraven(Iglič,2004).
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Količinasocialnegakapitalajeodvisnaodkoličineinrazvejanosti
odnosov,»odširineomrežjaodnosovalipovezav,kijihposameznik
lahko učinkovito mobilizira« (Bourdieu, 1985, v Podmenik,
2003, str. 63). Za Bourdieuja je torej socialni kapital dolgoročno
investiranje v sociabilnost, ki ga omogoča omrežje obstoječih in
potencialnihodnosov.

Kapitalskeoblike
Danes se v pogledu na družbo opredeljujejo različne vrste

kapitalskih oblik. Poleg ekonomskega velja omeniti še: naravni,
denarni, proizvodni, blagovni, kulturni, človeški, duševni idr.
kapital.

Čeprav je koncept kapitala prenesen iz ekonomije, pa danes
pojem kapital, kot pravi Zrim Martinjakova (2006, str. 39), »ni
večomejenlenapodročjeekonomije,sajsodobnadružbatveganja
in negotovosti usmerja v vzpostavljanje katerihkoli odnosov na
osnovi koristi«. Tako pojem 'socialno' ločuje socialni kapital
od drugih oblik kapitala. Ima drugačne karakteristike, in sicer
so zaupanje, vzajemnost in izmenjava informacije značilnejše
(Castle, 2002, v ZrimMartinjak, 2006). Za vse 'alternativne' oz.
simbolneoblikeintudiza'osnovni'kapitalpajevendarleznačilno
produktivnodelovanje,karpomeni,dagreprivsehoblikahkapitala
zainvestiranje,kiprinašadobiček.Prisocialnemkapitalugretako
zainvestiranjevmedsebojneodnose,sajtudisocialnikapital–kot
drugeoblikekapitala–zahtevainvestiranjevoblikovanjestrukture
dolžnosti in pričakovanj, odgovornosti in avtoritete, norm ter
sankcij,kiomogočajoučinkovitodelujočoorganizacijo(Coleman,
1990,vZrimMartinjak,2006).

Coleman, ki se je v povezavi z izobraževanjem ukvarjal s
konceptomsocialnegakapitala,jedosežkenapodročjuizobraževanja
povezoval s stopnjo socialnegakapitala (Schuller,Baron inField,
2000,vMartinjak,2003).Izpostaviljetudiodnosmedsocialnimin
človeškimkapitalom.Insicerpravi,»dajesocialnikapitaltemeljza
formuliranječloveškegakapitala«(Field,SchullerinBaron,2000,v
Martinjak,2003,str.147).

Ker obstajajo številne nejasnosti, kar zadeva ločevanje obeh
pojmov,sajsevdoločenihvidikihnujnoprekrivata,jepomembno
navesti, kaj se razume pod pojmom človeški in socialni kapital.
Človeški kapital se razume kot individualni vir, pri katerem gre
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za investiranje v posameznikovo stopnjo zdravja, izobraženosti,
spretnostiinvrednot.Socialnikapitalpakotdružbenivir,prikaterem
grezainvestiranjevmedosebneodnose,socialnoizmenjavo,razvoj
skupnostiterstopnjozaupanjainvarnosti.Socialnikapitalsetorej
razume kot tisti, ki omogoča socialno vključevanje posameznika
v skupnost. Značilnost visoke stopnje socialnega kapitala so
goste socialne mreže, ki posamezniku pomagajo pri socialnem
vključevanju(pravtam,str.147).

ZaColemana jepojemsocialnikapitalkomplementarenpojmu
človeški kapital. Opozarja nas na to, da skupnosti, ki sprotno
ne obnavljajo socialnega kapitala, tako ogrozijo zalogo svojega
človeškega kapitala (Coleman, 1988, v Kump, 2003). Schuller
in Field (v Kump, 2003) sta drugačnega mnenja, saj poudarjata
pomembne razlike med socialnim in človeškim kapitalom, npr.
usmerjenost socialnegakapitalanamreže inodnosevnasprotju s
človeškim,kijeosredotočenboljnaposameznika.

Če se vrnemo h Colemanu in njegovo postavko razumemo
kot tezo, bi lahko predpostavljali, da socialno izključevanje
marginaliziranihskupin(vnašemprimeruRomov)lahkodosežemo
z investiranjem v medčloveške odnose. Kot pravi Martinjakova
(2003), ki Colemanovo postavko povezuje s socialnim
izključevanjemšole,bistemdosegli:
• »preprečevanjeosipništva,pričemerbiogroženaskupinadobila

možnosti za socialno vključevanje v družbo znanja ter višjo
stopnjočloveškegakapitala,

• posledicavišjestopnjesocialnegakapitalapabibila tudinižja
stopnjadelikventnosti«.
Kot že rečeno, so raziskovalci našli pomembnekorelacijemed

socialnim kapitalom in številnimi družbenimi pojavi (dosežki v
izobraževanju, delinkvenco…), zato lahko socialni kapital vpliva
na določen pojav pozitivno, negativno ali pa je del njega. Ima
svojo svetlo (socialno) in temno (antisocialno) plat, je v pomoč
teoretskemupojasnjevanjusodobnihdružbenihpomenov,vplivana
socialnoizključevanjeterjekottakneposrednouporabenzateorijo
intudipraksosocialnepedagogike(ZrimMartinjak,2006).

Socialni kapital opredeljujejokotmehanizem,ki gauporabljata
srednji in višji razred, da zavarujeta svoje privilegije. Kot pravi
Komačeva (2008, str. 16), predstavniki kritične teorije družbe
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opozarjajo, da »imajo lahko koncepti, ki so jih razvili Putman,
Coleman in Etzioni, negativne posledice za marginalizirane
posameznike ali skupine (bolne, starejše, ženske, etnične
manjšine…)«. V takih primerih socialni kapital diskriminira
drugačnost. Avtorica nadaljuje, da bodo predvsem zaradi
pomanjkanjazaupanjainvzajemnostitakšniposameznikialiskupine
izločeni iz generiranja socialnega kapitala, ker nimajo dovolj
osebnih, ekonomskih terkulturnihpotencialov, skaterimibi lahko
vskupnostivenakimerivrnilipomoč,kijimjotanudi(pravtam).

Vendar pa vsak socialni kapital in seveda vsaka civilna
družba prinašata tudi družbeno pozitivne učinke. Normativno-
funkcionalističen pogled nam poda veliko pozitivnih strani
socialnega kapitala, saj poudarja predvsem pomen človeških
odnosov in socialni kapital razume kot norme ter odnose, ki
povezujejo skupnost z vzajemnostjo, zaupanjem in vpeljevanjem
sankcij za odklone od naštetega (Komac, 2008). Hanžek in
Gregorčič(2001)ugotavljata,danapozitivenpotencialsocialnega
kapitalavdružbipoPutmanu inštevilnihdrugihavtorjihšezlasti
pomembnovplivajoprostovoljneorganizacije.

Pomemben element, na katerega pri razumevanju socialnega
kapitala nikakor ne smemo pozabiti, je tudi zaupanje. Fukuyama
(1995)meni,dasesocialnikapitalvzpostavišele,kočlaniskupine
zaupajo drug drugemu. Tudi Dragoš (2002, str. 88) pravi, da je
»zaupanje osrednjega pomena za socialni kapital«. In nadaljuje,
»kakorkoligaopredelimo,greprizaupanjuvselejzanačrtovanje
odnosovnanačin,kivvečjimeriodvsehdrugihmogočihnačinov
ohranjanamindrugimsvobodoodzivanjnasproženoravnanje–to
pajezelopomembnaokoliščina,odkaterejeodvisnosodelovanje
ravno takrat, ko nimamo nobene druge garancije za njegovo
uspešnostinsmiselnost«.Tam,kjerljudjezaupajodrugdrugemuin
kjersetozaupanjeizražazmedsebojnimsprejemanjemobveznosti,
je socialni kapital večji. Na podlagi zaupanja se razvijajo tudi
temeljni občutki varnosti ter pripadnosti, ki pripomorejo k večji
integraciji posameznika v skupnost. Tako temelji socialni kapital
nanesebičnipomočimedljudmi,karpomeni,daustvarjaozračje,
kiomogočalažjespopadanjessocialnimiproblemi(Komac,2008).
Zmeraj pa je lahko razumljen ali kot družbena dobrina ali pa kot
vir negativnih posledic za neko družbo, skupino ali posameznika
(Klepec,2007).
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Nekateriteoretikisetežavam,kisepojavljajoobopredelitvi,ali
so funkcije socialnegakapitalavselejpozitivneali tudinegativne,
izognejo z opredelitvijo povezovalnega ali utesnjujočegakapitala.
Insicer:
• »če socialni kapital ljudem olajšuje povezave navznoter in

tudi izven okvirov dane skupnosti in če ima pozitiven vpliv
na toleranco do različnih drugih, to obliko opredelijo kot
povezovalni(bridging)socialnikapital,

• kjer paneformalnenormegenerirajo socialni kapital vmočni
zvezissankcijami(npr.vzaprtihskupnostih)inkjerjeučinek
takihpovezavnaokoljeboljnegativenkotpozitiven,govorijo
outesnjujočem(bonding) socialnemkapitalu« (Dragoš,2002,
str.84).
Narayan (2001) razlikuje med povezovalnim (bridging) in

premostitvenim(linking)socialnimkapitalom.Povezovalnikapital
opišekottistega,kioznačujesocialneodnoseznotrajposameznikove
socialneskupine,spremostitvenimkapitalompaoznačujeodnose,
kiprekoračijosocialnelinijeinsežejodoostalihsegmentovdružbe.

Tudi najbolj marginalizirane skupine v družbi imajo pogosto
dostop do povezovalnega socialnega kapitala, ki jim pomaga
premostitivsakdanjeprobleme,skaterimisesoočajo.Vendarpaso
viriininformacije,kiizvirajoizpovezovalnegakapitala,pogosto
omejeni. Brez omenjenega premostitvenega socialnega kapitala
bodo tako deprivilegirane skupine težko bistveno spremenile
pogoje situacije, v kateri so se znašle, in s tem posledično tudi
svoježivljenje.

Zaizgradnjopremostitvenegasocialnegakapitalamoramotorej
preiti našodružbeno, politično in poklicno identiteto, da se lahko
povežemozljudmi,kisoodnasdrugačni(Klepec,2007).

Mogočebinatemmestulahkopostavilitezo,dasejepripovezavi
scelostnimvključevanjemRomovvdružbeni,ekonomski,politični
in še kakšen prostor treba osredotočiti ravno na premostitveni
socialni kapital. Ta je namreč tisti, ki povezuje ljudi, ki se med
seboj razlikujejovpripadnostipolitičnistranki,etničniskupiniali
rasi, socialnoekonomskemu položaju itn., ter omogoča nemoteno
delovanjedružbenegastroja.
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Romi in socialni kapital

Iz zgoraj naštetih lastnosti ter že prej omenjenih značilnosti in
funkcijsocialnegakapitalabilahkosklepali,dasoRomiprikrajšani
vmarsikateremsegmentugrajenja,ustvarjanjainohranjanjale-tega.
Insicer:
• Zaradi neuspele (šolske) politike asimilacije brez upoštevanja

specifičnosti, ki jih zahteva večkulturnost, čemur velikokrat
sledita slabši šolski uspeh in slabšakončana izobrazba, zaradi
česarsotudimožnostizaposlitveslabše.

• Nesposobnosti ternepripravljenostiširše javnostioz. institucij,
dabispoštovalenjihovozgodovino,spretnostiinaspiracije.

• Vsakodnevnegasoočanjazdiskriminacijoinkršenjemtemeljnih
človekovihpravic.

• Podobromskegaživljenja,kisopogostopredstavljenenaravni
posplošenihstereotipnihpredstav.

• Nestrpnosti do Romov vmedijih, kjer se mediji osredotočajo
predvsem na posamezne 'negativne lastnosti' Romov (kot
so kulturna različnost, deviantnost in ogrožanje večinskega
prebivalstva.

• Odklonilnega odnosa do Romov, ki se kaže na ravni družbe
kotcelote,kjersesrečamosproblemiksenofobije,stereotipov,
predsodkov,stigmatizacijeinmarginalizacije.

• Prepogosto so brez ekonomske, politične in komunikacijske
moči.
Socialni kapital, kot smo lahko videli, ustvarja bistvene

spremembe v našem življenju. Vpliva na psihološke in biološke
proceseterstemzvišujealiznižujevrednostnašegaživljenja.Zato
lahkopredpostavljamo,daseposamezniki,kisovsmislusocialnega
kapitalabogataši,boljespopadajostravmami,karpazaRome(iz
vsega predstavljenega) ne moremo reči oz. sklepati, saj nekako
vednoizpadejoiz'sistema'.Vrtijosevzačaranemkrogu,izkaterega
ševednouspeuitileredkimposameznikom.
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Dileme glede nameščanja romskih otrok v 
vzgojne zavode

Namestitev otrok in mladostnikov v vzgojne zavode, meni
Krajnčan (2006), nikoli ni nekaj radostnega za otroke, saj si ga
večinoma niso izbrali prostovoljno.Dodatna težava je, da »lahko
intervencije, ki skušajo resocializirati s segregacijo, povzročijo
posameznikomvečškodekotkoristi(npr.problemistigmatizacije,
kriminalnekariere…)«(pravtam,str.15).

V praksi se velikokrat zastavi vprašanje, ali je smiselno
nameščati romske otroke v vzgojne zavode. Ali res ravnamo
pravilno, ko jih poskušamo prevzgojiti do te mere, da jim
vsiljujemo svoje norme, običaje, pravila, zakone, jezik, skratka
svoj način življenja?Ali ne naredimo tem otrokom več škode,
kot če bi jih pustili, da odraščajo v svojem primarnem okolju,
sevedaobnudenjuustrezne strokovnepomočinjim innjihovim
družinam,daotrocineizgubijosvojeidentitete,kultureinsvoje
pripadnosti?

Vedno znova se namreč potrjuje dejstvo, da romski otroci ne
zdržijo dlje časa v zavodih, da jih takšno okolje utesnjuje, jim
povzroča travme, neredko pa se celo zgodi, da postanejo zaradi
bivanja v vzgojnem zavodu odtujeni oziroma zavrženi od svojih
ljudivprimarnemokolju.

Prav zavrnjenost s strani primarne skupnosti se je pripetila
romski deklici, ki je bila vključena v konkretni 'vzgojni zavod'.9
Njen primer je na kratko predstavljen v nadaljevanju, osebni in
nekateridrugipodatkisozaradianonimnostizabrisani.

9Leta2007sejespremeniloimeVIZVeržej.Danessenašadelovnaorganizacija
imenujeOsnovnašolaVeržej.PodskupnimimenomOŠdelujejotrienote–enota
vrtec,enotašolainenotadom.
Vnadaljevanjuprispevkapabomovendarleševednouporabljaliterminvzgojni
zavodoz.zavod,sajnamtaboljnatančnoopišenašeposlanstvo.



264 S o c i a l n a  p e d a g o g i k a ,  2 0 1 0  v o l . 1 4 ,  š t .  2 ,  s t r.  2 4 7  -  2 7 0

Primer iz prakse

Diagnostična dokumentacija:
• Od dokumentacijskih virov smo pretežno uporabili osebne

uradne dokumente. Osebnamapa (iz katere so izvzeti le tisti
podatki,kisosezdelizaprimerrelevantni)vsebujediagnostično
dokumentacijo, zbrano pred prihodom mladostnice v zavod,
dopolnjenostistovvzgojniustanoviintudievidence,poročila
(osnovnošolska, zavodska), opazovanja, spričevala, potrdila,
uradnezaznamke,zapisnikeinindividualnivzgojninačrt.

• Podalismoosebnoindružinskoanamnezotersocialnopedagoške
ugotovitveomladostničinemfunkcioniranjuvzavodu.

• Skozi kronologijo dogodkov smo predstavili, kako so se
manifestiralenjenestiske.

Osebna in družinska anamneza ter 
socialnopedagoške ugotovitve o dekletovem 
funkcioniranju v zavodu
Deklica je bila prvič nameščena v vzgojni zavod pred petimi

leti.Pristarostidevetihletjebilatakratvključenav1.razredOŠ.
Prihajalajeizromskedružine,kiježivelavromskemnaselju,njena
družinaješteladevetotrok.Družinaježivelavlesenibarakibrez
vode in elektrike.Ko je razpadla zunajzakonska skupnost staršev,
sta bila deklica in eden izmed bratov prepuščena sama sebi in
drugim sorodnikom v naselju. Ker je oče cele dneve popival, je
deklica morala prevzeti celotno skrb za gospodinjstvo (kuhanje,
kurjenje,pospravljanje).Matijeznovimpartnerjeminpreostalimi
otrociodšlaiznaselja.Kernobedenodstarševniustreznoposkrbel
zaotroka,stabiladeklicainnjenbratstaršemodvzetainzodločbo
pristojnega CSD nameščena v naš zavod. Proti staršema je bila
podana kazenska ovadba zaradi zanemarjanja mladoletne osebe
in surovega ravnanja. Pri obeh otrocih smo opažali nizko raven
čustveneinsocialnezrelosti,slaboprivzgojenehigienskenavadein
velikeprimanjkljajenakognitivnempodročju.

Včasubivanjavzavodusejedekličinostanjeizboljšalo.Vidni
so bili manjši napredki na učnem področju in večji na področju
usvajanja higienskih navad ter socializacije. Do sošolcev je bila
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vljudna, spoštljiva in prijateljska, kljub velikim učnim težavam
in podpovprečnim učnim sposobnostim je ob ustrezni pomoči in
prilagoditvahnekajčasadobronapredovala,vrazreduse jedobro
počutilainizkazovalajepozitivenodnosdošolskegadela.

Kerjedeklicazelopogrešalastarše,smosesstrokovnimidelavci
CSDdogovarjalivsmeripostopnegavzpostavljanjastikovznjimi.
Prišlo je do prvih srečanj in obiska matere v drugem romskem
naselju, kjer si je z novim partnerjem ustvarila bivalne pogoje v
manjšibaraki,kijijojeodstopilasestra.Zaradiizboljšanjamaterinih
življenjskih razmer jebilukrepoddajeotrokvzavodustavljen in
otroka sta ponovno zaživela pri njej. Iz sporočil je razbrati, da je
deklica tamkajšnjoOŠrednoobiskovala inda jemaminpartner s
šolodobrosodeloval.

Zaradi spleta okoliščin je bila družina prisiljena, da se vrne v
romskonaselje,vkateremsobivalipredtem,instemsosedekličine
življenjskerazmeremočnoposlabšale.Slabibivalnipogoji,vrnitev
v nekdanje okolje, prepiri med mamo in partnerjem ter drugimi
vaščaniinnasiljenaddeklico(mamajojevsakodnevnopretepala,
jogrdozmerjalatersililakopravljanjutežkihhišnihdel),soprinjej
ponovnopovzročilistiskoinizrazilajepotrebopovrnitvivzavod.
Dekličinavlogavdružinijebilapomagatimateriprigospodinjstvu
inskrbizapreostalesorojence,karjijepoenistranionemogočalo
razvojdrugihpotencialovterudeležbopri igri.Kljubvsemupaje
deklicavesčasbivanjavzavodumočnopogrešalasvojesorodnike,
predvsem teto termlajšebratce in sestrice, zato smo ji omogočili
ponovni obisk. Vrnila se je potrta in nam zaupala, da jo mamin
partnerspolnonadleguje,tetapazaradiproblemov,kijihimazaradi
njesstranimameinnjenegapartnerja,neželi,dadeklicašeprihaja
k njej. Spolno nadlegovanje smo prijavili pristojnim službam.
Občasno smo ji zunaj naselja omogočili srečanja s teto, sestro in
očetom,kijihjezelopogrešala.

Zaradiogroženostivromskemnaseljujedeklicavesčasostajala
v zavodu in poiskali smo ji rejniško družino. V tem času je v
romskonaseljezačelaprihajatipolicijazaradiovadb,kijihjeproti
posameznikomv romskemnaseljupodaladeklica,zatosobilivsi
vpletenijezninanjo.Zanjihjepostalalažnivkainizdajalka,inker
sojozavrglitudivsidomači,kiznjonisovečželeliimetiopravka,
prednjopajebilotudipričanjenasodišču,kateregasejezelobala,
se je deklica zlomila. Začela je s samopoškodovalnim vedenjem
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(rezanje po rokah), grožnjami s samomorom in odklanjanjem
rejniškedružine,skaterosejenazačetkudobroujela.

Manifestacija njene stiske – kronologija dogodkov
Njenestiske in težavesosekazalepredvsemvobliki različnih

samopoškodovalnih vedenj in so se stopnjevale v naslednjem
zaporedju:

Pred približno letom in pol je bila zaradi groženj, da se bo
poškodovalainubila,prvičhospitalizirananaOddelkumladostniške
psihiatrije, kjer so ji predpisali medikamentozno terapijo. Čez
približnomesecdnijezaradisuicidalnegavedenjaponovnoostala
naoddelkumesecdniinpol.Ponovnojebilahospitaliziranačezdva
tedna,poskussuicida–zaužilajevečjokoličinotablet–inponovno
še čez en mesec zaradi zaužitja večje količine tablet. Vzgojitelje
je spraševala,kakoseumre,česevržešpodvlak,kako,čespiješ
čistilo,inpodobno.Žečeztedendnijebilazaradi‘snifanja’tablet
naopazovanjunaotroškemoddelku tukajšnjebolnišnice,vmes je
priznala,dajeimelavšolskemstraniščuspolniodnossfantomiz
zavoda,karnajbisezgodilovečkrat.Zelojehrepenelapostikihs
svojciinpogrešalanjihovnačinživljenja.Opažalosejenaveličanost
in odpor do zavodskega življenja, težje dojemanje učne snovi ter
težnjapovrnitvivdomačeokoljeinstemvzavod,kijenjenemu
domubližji.

Deklico smo premestili v drugi vzgojni zavod bližje njenemu
domu,kjeršenaprejnadaljujessamopoškodovalnimvedenjem.Žalji
je,dajespregovorilaozlorabah,katerihžrtevjebila.Njenisorodniki
sosejiodrekli,zavedase,danikamorinnikomurvečnepripada.

Sklep

Cattel (2001, v Zrim Martinjak, 2006, str. 49) pravi, da »so
vezi med posameznikom in njegovim socialnim okoljem tiste, ki
pogojujejo stopnjo njegove socialne vključenosti. Socialne vezi
pa predpostavlja socialni kapital«. Če iz predstavljenega primera
izvzamemosamotisteindikatorje,kikažejonaizločitevdekliceiz
njeneprimarneskupnosti,terjihpovežemoskonceptomsocialnega
kapitala, lahko sklepamo, da so dekličine socialne vezi zelo
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osiromašene,sajsetudisamazaveda,dakoneckoncevnikamorin
nikomurvečnepripada.

Primer torej pokaže na nezadostnost intervencije namestitve v
vzgojnizavodinposebejopozorinapotencialnenevarnosti,ki jih
ima odvzem otroka iz njegovega primarnega okolja, raznovrstne
zahteve enega in drugega okolja ter posledično pretrganje vezi
z otrokovim primarnim okoljem. Trenutno obstoječe možnosti
reševanja tovrstnih primerov pri nas ne morejo odgovoriti na
probleme, ki jih opisani primer izpostavlja, ne obstajajo namreč
oblike pomoči otrokom in njihovim družinam, ki bi delovale v
skupnosti,vokolju,kjerotrokživi, in torejgradileohranitevvezi
sskupnostjo,katerihciljbibilpodpiratiotrokavnjegoviprimarni
skupnosti. To pa pomeni tudi podpirati ob tem druge družinske
člane,kisestavljajootrokovoožjoskupnost.

Obpomanjkanjualternativnamestitvivvzgojnizavodpabibilo
vsekakortrebarazmišljatiospecifičneminpredvsemsenzibilnejšem
načinuvključevanjaromskihotrokv tovrstneustanove.Ustanova
poWolfensbergerjevirazlagipogosto»manipulirazodvzemanjem
pristojnosti in odgovornosti znotraj hiše ter ne razvija spretnosti
inznanj,kibijihsicerljudjev'normalnem'življenjuuporabljali«
(Dekleva, 1993, v Krajnčan, 2006, str. 93). Obstoječe oblike
oskrbe,panajgrezastanovanjsko,mobilnoalikakšnodrugačno,
žal pogosto prej prispevajo k zanemarjanju obravnavanih otrok
kakor pa pomagajo pri njihovi vzgoji. Le redko kdaj namreč iz
zavodske klientele, kot pravi Krajnčan (2006, str. 9), »najdemo
koga,kibisepoznejevključilvdružboinšelkotzaposlenčlovek
skoziživljenje«.

Šetolikotežje(kotlahkopredpostavljamoizvseganavedenega)
pajetozaRomskopopulacijootrok,sajsovelikokratravnozaradi
oddaje v takšne ali drugačne oblike ustanovnih pomoči – oz. v
našem primeru vzgojnega zavoda – še bolj izpostavljeni izločitvi
iz svoje primarne skupnosti. Primer, ki je bil predstavljen za
ilustracijo, nampokaže, da na koncu ti posamezniki ne pripadajo
ne eni ne drugi kulturi, ampak ostajajo razpetimed oba svetova,
brezmožnostipomiritvenasprotij,kizazevajomedenimindrugim
svetom.Razkorak bremeni otroka na ramenih otrok in ta pronica
globokovnjegovoidentiteto.Takosespetustvarjazačaranikrog,ki
sevednoznovainznovavrtiokrog'nas'in'njih'.
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Na takih temeljih ne more zrasti medsebojno spoštovanje
in zaupanje. Na takih temeljih se tudi ne da zgraditi socialnega
kapitala,kibipovezal 'nas' in 'njih', torejpremostitvenega. Inkar
ješenajboljžalostno,natakihtemeljihsenegradiprihodnost,ne
'naša'ne'njihova',šenajmanjpaskupna.
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Navodilasodelavkamin
sodelavcemrevije
Socialnapedagogika

Revija Socialna pedagogika objavlja izvorne znanstvene
(teoretsko-primerjalneoz. raziskovalne inempirične) in strokovne
članke, prevode v tujih jezikih že objavljenih člankov, prikaze,
poročilaterrecenzijespodročjasocialnopedagoškegaraziskovanja,
razvojainprakse.

Prosimo vas, da pri pripravi znanstvenih in strokovnih 
prispevkov zarevijoupoštevatenaslednjanavodila:

Oblika prispevkov

1. Prva stran članka naj obsega: slovenski naslov dela, angleški
naslovdela, ime inpriimekavtorja (alivečavtorjev),natančen
akademskiinstrokovninazivavtorjevinpopolnnaslovustanove,
kjersoavtorjizaposleni(oziromakamorjimjemogočepisati),
terelektronskinaslov.

2. Naslovnajkratkoinjedrnatooznačibistveneelementevsebine
prispevka.Vsebujenajpomožnostinajveč80znakov.

3. Druga stran naj vsebuje jedrnat povzetek članka v slovenščini
inangleščini,kinajnajvečv150besedahvsebinskopovzema,
innelenaštevabistvenevsebinedela.Povzetekraziskovalnega
poročilanajpovzemanamendela,osnovneznačilnostiraziskave,
glavneizsledkeinpomembnesklepe.
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4. Izvlečkoma naj sledijo ključne besede (v slovenskem in tujem
jeziku).

5. Od tretje strani dalje naj teče besedilo prispevka. Prispevki
naj bodo dolgi največ 20 strani (oz. največ 35.000 znakov s
presledki). Avtorji naj morebitne daljše prispevke pripravijo
v dveh ali več nadaljevanjih oziroma se o dolžini prispevka
posvetujejozurednikomrevije.

6. Razdelitevsnovivprispevkunajbologičnainrazvidna.Naslovi
inpodnaslovipoglavijnajnebodooštevilčeni(1.0,1.1,1.1.1).
Razdeljenisolahkonanajvečdveravni(naslovinpodnaslov/-i).
Priporočamo,darazmeromapogostouporabljatemednaslove,ki
panajbodosamonaeni ravni (posamezenpodnaslovnaj torej
nimašenadaljnjihpodnaslovov).Podnaslovinajbodonapisaniz
malimičrkami(vendarzvelikimizačetnicami)inkrepko(bold).
Raziskovalniprispevkinajpravilomaobsegajopoglavja:Uvod,
Namendela,Metode,IzsledkiinSklepi.

7. Tabelenajbodonatisnjenevbesedilunamestih,kamorsodijo.
Vsakatabelanajborazumljivainpregledna,nedabijomorali
še dodatno pojasnjevati in opisovati. V naslovu tabele naj bo
pojasnjeno, kaj prikazuje, lahko so tudi dodana pojasnila za
razumevanje, tako da bo razumljena brez branja preostalega
besedila.Vlegendijetrebapojasniti,odkodsopodatkiinenote
mer, terpojasnitimorebitneokrajšave.Vsapolja tabelemorajo
biti izpolnjena. Jasno je trebaoznačiti, če je podatek enaknič,
če je podatek zanemarljivomajhen ali če ga ni.Če so podatki
vodstotkih(%),morabitijasnonaznačenanjihovaosnova(kaj
pomeni100%).

8. Narisane sheme, diagrami in fotografije naj bodo vsaka na
samostojnem listu, ki sonahrbtni strani označeni z zaporedno
številko,kotsisledijovbesedilu.Vbesedilunajmestooznačuje
vodoravnapuščicaoblevemrobuzzaporednoštevilkonanjej.V
dvomljivihprimerihnajbooznačeno,kajjespodajinkajzgoraj,
polegtegapatudinaslovčlanka,kamorsodi.Velikostprikazov
najbovsajtolikšna,kotboobjavljena.Risbenajbodočimbolj
kontrastne. Grafikoni naj imajo absciso in ordinato, ob vrhu
oznako,kateripodatekjeprikazan,invoklepajuenotomere.

9. Avtorjempriporočamo,daposebnooznačevanjetekstaspoševno
(italic) ali krepko (bold) pisavo ter z VELIKIMI ČRKAMI
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uporabljajo čim redkeje ali pa splohne.Poševnapisavanaj se
uporablja npr. za označevanje dobesednih izjav raziskovanih
oseb, za označevanje morebitnih slengovskih ali posebnih
tehničnihizrazovitd.

Citiranje in reference

1. Odleta1999daljevrevijiSocialnapedagogikaupoštevamopri
citiranju, označevanju referenc in pripravi seznama literature
stil APA (za podrobnosti glej čim poznejšo izdajo priročnika:
Publicationmanual of theAmericanPsychologicalAssociation.
Washington, DC: American Psychological Association.).
Literatura naj bo razvrščena po abecednem redu priimkov
avtorjevoziromaurednikov(oz.naslovovpublikacij,kjeravtorji
aliurednikinisonavedeni).Prosimovas,dacitirateizoriginalnih
virov. Če ti niso dostopni, lahko izjemoma uporabite posredno
citiranje.ČevknjigiDekleveizleta2009navajatenekaj,karje
napisalaRazpotnikovaleta2003,storitetotako:Razpotnik(2003,
vDekleva,2009).Upoštevajtenavodilazacitiranjepostandardu
APA,objavljenanastranehwww.revija.zzsp.org/apa.htm.

2. Vključevanje reference v tekst naj bo označeno na enega od
dvehnačinov.Čegrezadobesednonavajanje(citiranje),najbo
navedekoznačenznarekovaji(npr.»Tojedobesedninavedek.«),
voklepajupanapisanpriimekavtorja, letnica izdajecitiranega
delainstrancitata,npr.(Miller,1992.).

3. Avtorjempriporočamo,daneuporabljajoopombpodčrto.

Oddajanje in objava prispevkov

1. Avtorji naj oddajo svoje prispevke v elektronski obliki (.doc)
na elektronski naslov uredništva. Če članek vsebuje tudi
računalniško obdelane slike, grafikone ali risbe, naj bodo te v
posebnihdatotekah,innevključenevdatotekezbesedilom.

2. Avtorji s tem, ko oddajo prispevek uredništvu v objavo,
zagotavljajo,daprispevekšenibilobjavljennadrugemmestu
inizrazijosvojestrinjanjestem,dasenjihovprispevekobjaviv
revijiSocialnapedagogika.

3. Vse raziskovalne in teoretične članke dajemo v dve slepi
(anonimni)recenzijidomačimalitujimrecenzentom.Recenzente
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neodvisno izbere uredniški odbor. O objavi prispevka odloča
uredniškiodborrevijeposprejetjurecenzij.Prispevkov,kiimajo
naravoprikaza,oceneknjigealiporočilaskongresa,nedajemov
recenzije.

4. Oobjavialineobjaviprispevkovbodoavtorjiobveščeni.Lahko
sezgodi,dabouredništvonaosnovimnenjrecenzentovavtorjem
predlagalo, da svoje prispevke pred objavo dodatno skrajšajo,
spremenijo oz. dopolnijo. Uredništvo si pridržuje pravico
spremeniti,izpustitialidopolnitimanjšedelebesedila,dapostane
takoprispevekboljrazumljiv,nedabiprejobvestiloavtorje.

5. Avtorskepravicezaprispevke,kijihavtorjipošljejouredništvu
inseobjavijovreviji,pripadajorevijiSocialnapedagogika,razen
čeniizrecnodogovorjenodrugače.

6. Vsakemu prvemu avtorju objavljenega prispevka pripada
brezplačnihpetizvodovrevije.

Prispevkepošljitenanaslov:

UredništvorevijeSocialnapedagogika
Združenjezasocialnopedagogiko
Kardeljevapl.16
1000Ljubljana
alinae-pošto:matej.sande@guest.arnes.si
Spletnastranrevije:www.revija.zzsp.org
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