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Povzetek
Neoliberalizem je politično ekonomska praksa, ki je postala vodilna doktirna našega časa. V
teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavile kratko zgodovino neoliberalizma in
njegove posledice, ki se odražajo v družbi in s tem tudi v šolstvu. Kot metoda analize
obstoječega sistema pa postaja vse bolj mednarodno priznana kritična geografija, ki skozi etično
in politično prizmo raziskuje ter razkriva razmerja moči in neenakosti v družbi. Prav tako
preizprašuje obstoječo geografsko znanost in njene prakse poučevanja. Predstavile pa smo tudi
vlogo kritičnih geografov in geografinj, ki morajo kot intelektualci in intelektualke (po)ostati
glasniki družbenih sprememb in tako mlade usmerjati v kritično ter kreativno soustvarjanje
pravične prihodnosti za vse.
V aplikativnem delu smo pod drobnogled vzele termine, ki so postali sestavni del geografskega
izobraževanja in učnega načrta. S pomočjo kritične analize terminov kot so družba znanja,
vseživljensko učenje, učenje učenja in trajnostni razvoj smo predstavile, kako lahko nekritična
uporaba tovrstnega diskurza v geografski pouk vnaša vrednote, stališče in poglede na svet, ki
podpirajo obstoječi neoliberalni gospodarski in politični sistem. Poleg tega smo podrobno
predstavile dve alternativni metodi za poučevanje geografije in sicer kritično pismenost in
participatorno akcijsko raziskovanje, ki sta primerni za uporabo pri poučevanju geografije. Obe
lahko služita kot orodje za naslavljanje nepravičnosti v neoliberalnem sistemu in usmerjata k
aktivni in pravični participaciji ne samo učencev in učenk temveč vseh udeleženih subjektov.
S pomočjo empirične raziskave, ki izhaja iz teoretičnega in aplikativnega dela, pa smo na koncu
predstavile še stališča intervjuvanih učiteljev in učiteljic geografije o tem, ali neoliberalizem
vpliva na šolsko geografijo, kaj je za njih kritična geografija in ali se sami dojemamjo za
aktiviste oz. aktivistke.
Ključne besede: neoliberalizem, kritična geografija, družba znanja, vseživljenjsko učenje,
učenje učenja, trajnostni razvoj, kritična pismenost, participatorno akcijsko raziskovanje
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Abstract
Neoliberalism is a political and economic practice that has become a leading doctrine in our
time. In the theoretical segment of this master’s thesis, we show the brief history of
neoliberalism, as well as the impact neoliberalism has on our society and, consequently, on our
schooling system.
Critical geography, a way of exploring and exposing balance of power and inequality within
society through the prism of ethics and politics, is increasingly becoming an internationally
praised method of analysing the existing system. It also questions and re-evaluates the current
geography science and its teaching practices. Apart from that, we present the role of critical
male and female geographers whose duty as intellectuals is to become the voice of social
changes and to guide the young towards a critical and inventive co-creation of a fair future for
everyone. In the applied research segment, we scrutinized the terminology that has become the
core of teaching geography and the curriculum. By critically analysing terms such as knowledge
society, life-long learning, learning to learn, and sustainable development, we demonstrated
how a non-critical use of such discourse injects geography classes with values, opinions and
worldviews which all support the existing neoliberal economic and political system. In addition,
we discussed in depth two alternative methods of teaching geography, i.e. critical literacy and
participatory action research. Both might serve as a tool to address the injustices in the
neoliberal system and they guide towards active and fair participation of not only male and
female pupils but of all the subjects concerned. Finally, with the aid of the empirical research,
based on the theory and application, we examined the opinions of surveyed male and female
geography teachers regarding influences of neoliberalism on geography as a school subject,
what they believe critical geography is and whether or not they perceive themselves as activists.
Key words: neoliberalism, critical geography, knowledge society, life-long learning, learning
to learn, sustainable development, critical literacy, participatory action research
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1

UVOD

Slovenija je leta 1991 postala samostojna republika in je opravila s prejšnjo ekonomskopolitično in družbeno ureditvijo. V Sloveniji je kapitalistično gospodarstvo z liberalizacijo
notranje in zunanje trgovine, privatizacijo in novimi kapitalističnimi družbenimi odnosi
nadomestilo socialistično samoupravno gospodarstvo. Tranzicija je bila izjemno kompleksen
proces, ki se je začel brez jasne slike dejanskega gospodarskega stanja. Zgodovinar Aleksander
Lorenčič pravi: »Osnovni cilj je bila dokončna odprava socializma in obstoječih institucij
namesto postopnega ustvarjanja posamezni državi ustreznega gospodarskega sistema in
povečanje gospodarskega razcveta za celotno družbo« (Lorenčič 2008: 26 in 27). Ne glede na
vse pa Lorenčič meni, da je bila tranzicija v kapitalističen sistem »logična« posledica stanja
socialističnega gospodarstva (Prav tam: 26). Tudi zgodovinar Oton Norčič vidi kapitalistični
gospodarski sistem kot edino možno alternativo za uspešno gospodarjenje, ki lahko vodi v
ravnovesje in višjo blaginjo ne zgolj s privatno lastnino, temveč z uspešnim vodstvenoupravljavskim znanjem (Norčič 1996: 204 in 205). Socialistični gospodarski sistem je po
besedah številnih ekonomistov, zgodovinarjev, filozofov, politikov lahko nadomestil le
kapitalizem, ki s svojimi mehanizmi vpliva na vse sfere družbe.
Toda takšnega mnenja ne delijo vsi akademiki in akademičarke. S spisom Junisova brošura:
Kriza socialne demokracije, ki ga je leta 1915 v zaporu napisala Rosa Luxemburg, je zaslovelo
geslo »Prihodnost človeštva bo socializem ali barbarstvo« (Luxemburg 1915). Profesor Rastko
Močnik pravi, da je prihodnost človeštva socializem ali pa prihodnosti enostavno ne bo. Razlog
za tako pesimistično oceno vidi prav v naravi kapitalizma: »Kapitalizem je sistem neskončne
akumulacije kapitala. Če se bo neskončna akumulacija kapitala nadaljevala, bo uničila planet.
Zdaj vemo, da je kapitalizem smrtno nevaren za človeštvo« (Močnik 2016: 5 in 6). Z
»revolucijo« novega prostega trga, ki ga žene nenehna akumulacija kapitala, se je v vseh tako
imenovanih »socialističnih«1 državah z različno intenziteto razgradila socialna infrastruktura
(Mclaren 2001: 26). Destruktivni učinki kapitalizma so se izkristalizirali predvsem po krizi leta
2008, saj kapitalizem lahko preživi recesijo zgolj z uničenjem neproduktivnega ali zaostalega
fizičnega kapitala, zmanjšanjem življenjske ravni, socialnih in delavskih pravic ter

1

Zgolj odprava privatne lastnine nad produkcijskimi sredstvi še ni zadosten pogoj za socialistično družbeno obliko,
toda prav jugoslovanski socializem se je z delavskim samoupravljanjem, kljub nepopolnosti, najbolj približal temu
(E. Mandel 2016: 78 in 79).
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ustvarjanjem trga delovne sile, ki je zadosti fleksibilen, da zviša stopnjo dobičkonosnosti za
nadaljnje naložbe, razvoj in rast (Krašovec v Košak 2012). Čeprav je kapitalizem od 19. do 21.
stoletja doživel številne preobrazbe (neoliberalizem je zgolj ena od različic kapitalizma), je
neizpodbitno dejstvo, da danes živimo v kapitalizmu. Načelom neoliberalizma pa se podreja
tudi šolstvo, ki mora s svojo politiko in prakso odigrati vlogo pri odpravljanju gospodarskih
kriz (sestavni del kapitalističnega produkcijskega sistema) in zagotoviti globalno
konkurenčnost (Mclaren 2001: 29). Namen naše naloge je predstaviti osnove neoliberalizma in
njegove vplive na šolstvo ter predmet geografije. Predvsem pa želimo raziskati nove alternative
(tako na teoretičnem kot tudi na praktičnem nivoju), ki odgovarjajo na pereče probleme naše
družbe in jih lahko rešujejo ter pod vprašaj postavljajo obstoječe in večkrat samoumevne
resnice.
Ker celotno magistrsko delo zasleduje načela kritične oz. radikalne pedagogike, ki izkoreninja
nevtralizacijo kot posledico družbenih razmer in razgalja seksistične, izkoriščevalske, rasistične
in homofobne dimenzije sodobne kapitalistične družbe, smo se odločile, da magistrsko delo
pišemo v ženskem slovničnem spolu in se trudimo zastopati oba spola. Prevladujoča raba
moškega slovničnega spola v generični obliki neposredno odraža družbeno prevlado hegemone
moškosti oz. potrjuje patriarhalni družbeni sistem, v katerem živimo. Z uporabo ženskega
slovničnega spola želimo opozoriti, da jezikovni seksizem ni le odraz družbene stvarnosti,
temveč jo hkrati tudi ustvarja (B. Vičar v N. Meh 2014).
Magistrska naloga je sestavljena iz treh delov: teoretičnega, aplikativnega in empiričnega oz.
raziskovalnega dela. Teoretični del je razdeljen na dva sklopa, in sicer: v prvem sklopu se bomo
posvetile zgodovinskemu razvoju neoliberalizma in njegovim načelom, ki temeljijo na logiki
prostega trga. Globalizacija kapitalizma in njen politični družabnik, neoliberalizem, se
stopnjujoče in neovirano spajata tudi s šolstvom in samo pedagogiko, zato želimo predstaviti
glavne problematike v visokem šolstvu, tiste, ki so posledica neoliberalne politične agende in
vplivajo neposredno ali posredno na strukturo ter dinamiko šolske geografije. V poglavju
Kritična geografija – vloga in poslanstvo geografije v 21. stoletju bomo predstavile teorijo
kritične geografije, ki v veliki meri temelji na marksističnih, anarhističnih in feminističnih delih
ter emancipatornih praksah. Kritična geografija daje velik poudarek analizi kapitalizma,
akademskega prostora in družbe ter oporeka procesom in institucijam, skozi katere se ustvarja
geografsko znanje (Raju in Jeffrey 2017: 1). Znotraj sklopa bomo razložile pomen uporabe
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kritične geografije v izobraževanju in vzgoji ter analizirale vlogo kritičnih geografov in
geografinj pri ponujanju geografskega znanja ter spretnosti za kritično analiziranje družbe.
V aplikativnem delu se bomo v poglavju Neoliberalizem v geografskem izobraževanju –
kritična analiza terminov v učnih načrtih osredotočile na raven terminologije in diskurza ter do
kakšne mere se vzgojno-izobraževalni del v geografiji podreja logiki produktivnosti in
rentabilnosti trga. Podrobneje bodo predstavljeni termini: družba znanja, vseživljenjsko učenje,
učenje učenja in trajnostni razvoj, ki so pomemben del učnega načrta za geografijo tako
osnovnih kot tudi srednjih šol. Če želimo znanstveno raziskati koncepte in predstaviti njihovo
učinkovitost, moramo preučiti tudi neposredne okoliščine, ki so vplivale na njih in jih
izoblikovale ali preoblikovale. Francoski profesor sociologije Christian Laval opozarja na
neoliberalno logiko, ki se skriva za temi koncepti. Ta razkriva novo interpretacijo človeka, ki
ga dojemamo zgolj kot »človeški vir« in potrošnika (Laval 2005: 63 in 64). V tem delu bomo
analizirale tudi dva alternativna metodološka pristopa za raziskovanje in poučevanje geografije
znotraj neoliberalizma. Kritična pismenost se kot metoda uporablja za kritično dekonstrukcijo
in analizo informacij, sporočil ter tekstov (v pisni, vizualni ali zvočni obliki) skozi kritično
prizmo, ki jo odlikuje etična in politična odgovornost do sočloveka, živali ter narave. Kritična
pismenost ne stremi zgolj k razmišljanju in raziskovanju, temveč nagovarja k aktivnemu
spreminjanju sveta na boljše (Spletni vir 1). Analizirale bomo tudi nov raziskovalni pristop v
družbeni geografiji: participatorno akcijsko raziskovanje, ki predstavlja radikalni odmik od
konvencionalnih raziskovalnih pristopov v geografiji, saj združuje raziskovanje in aktivizem s
ciljem reševanja družbenih problemov (Podmenik in Bembič 2015: 1).
V empiričnemu delu bomo predstavile rezultate kvalitativne empirične raziskave, izvedene v
obdobju od oktobra do novembra 2017, katere temeljni namen je bil dobiti vpogled v
razmišljanje učiteljev in učiteljic geografije o neoliberalizmu in njegovemu vplivu na geografijo
kot šolski predmet. Temeljni namen empirične raziskave je analizirati, ali poznavanje
neoliberalizma vpliva na to, kako intervjuvani profesorji in profesorice razumejo svojo vlogo
kot učitelji oz. učiteljice geografije. Prav tako se bomo osredotočile na njihovo razumevanje
kritične geografije in kakšen odnos imajo do aktivizma – če se smatrajo za aktiviste oz.
aktivistke in če njihova aktivna participacija v družbi kakorkoli vpliva na njihovo vlogo učitelja
oz. učiteljice. Empirična raziskava nam bo s pomočjo teoretičnega dela omogočila analizo
odnosa učiteljev in učiteljic geografije osnovnih in srednjih šol do geografije in do družbe, v
kateri ta predmet poučujejo.
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1.1

CILJI IN HIPOTEZE

V teoretičnem, aplikativnem in empiričnem delu smo si zastavile 10 ciljev in 10 hipotez, ki jih
bomo v nadaljnjem raziskovanju potrdile ali ovrgle:
1. CILJ: Predstaviti kratko zgodovino neoliberalizma.
HIPOTEZA: Predpostavljamo, da je iz teoretičnih razprav mogoče zaključiti, da živimo v
ekonomsko-političnem sistemu, ki tako kot vsak sistem vpliva in soustvarja družbeno ureditev.
Narava neoliberalnega kapitalizma ustvarja vse večjo družbeno neenakost in revščino v svetu.
2. CILJ: Predstaviti poglavitne praktične primere delovanja neoliberalizma v okolju (bodočih)
učiteljev in učiteljic ter študentov in študentk z namenom prepoznavanja le teh v družbi in na
delovnem mestu.
HIPOTEZA: Iz opisov praktičnih primerov je mogoče zaključiti, da neoliberalizem vpliva na
javne vzgojno-izobraževalne institucije, tako da spreminja njihovo vlogo, pomen in delovanje.
3. CILJ: S pomočjo kritične geografije, ki je alternativni pristop v disciplini, opozoriti na
vrednote in pomen šolske geografije v 21. stoletju.
HIPOTEZA: S pomočjo kritične geografije lahko pojasnimo resnične vzroke in posledice
družbenih problemov ter iščemo alternativne načine za njihovo pravično reševanje.
4. CILJ: Razložiti, kakšna je vloga kritičnih učiteljev oz. učiteljic geografije in kakšno je
njihovo poslanstvo znotraj šolskega sistema ter družbe.
HIPOTEZA: Iz teoretičnih razprav je mogoče zaključiti, da naj bi bili tisti učitelji oz. učiteljice,
ki se zavedajo svoje odgovornosti pri kreiranju družbe in zato ne ostajajo zgolj pri nekritičnemu
sprejemanju informacij, reform in tako imenovanih samoumnevnih resnic.
5. CILJ: Prepoznati in analizirati protislovja ter dileme pri uveljavljanju terminov (družba
znanja, vseživljenjsko učenje, učenje učenja in trajnostni razvoj) v geografskih učnih
načrtih za osnovno in srednjo šolo.
HIPOTEZA: Družba znanja, vseživljenjsko učenje, učenje učenja in trajnostni razvoj so
termini, ki sami po sebi ne podpirajo neoliberalne ideologije.
6. CILJ: Predstaviti alternativni metodi, s katerima lahko geografija kot šolski predmet
združuje raziskovanje in aktivizem za doseganje družbenih sprememb.
HIPOTEZA: Na podlagi študija alternativnih metod je mogoče ugotoviti, da sta kritična
pismenost in participatorno akcijsko raziskovanje metodi, ki preizprašujeta družbeno realnost
in spodbujata k aktivnemu spreminjanju prostora.
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7. CILJ: Raziskati, kako in če intervjuvani profesorji in profesorice osnovnih in srednjih šol
prepoznavajo morebitne vplive neoliberalizma na šolski sistem in geografijo.
HIPOTEZA: Profesorji in profesorice ne razumejo neoliberalizma in njegovih vplivov, zato ne
podvomijo v ideološko naravnanost trenutnega šolskega sistema in s tem geografije, ki v
nekaterih primerih podpirata neoliberalno logiko.
8. CILJ: Predstaviti, ali razumevanje neoliberalizema vpliva na to, koliko smo kot profesorji
oz. profesorice kritični pri poučevanju družbene ali fizične geografije.
HIPOTEZA: Razumevanje neoliberalizma, v katerem živimo, vpliva na to, kako razumemo
pojem kritična geografija, saj nam šele razumevanje neoliberalizma poda jasno sliko realne
družbene situacije in njenega vpliva na naravne danosti.
9. CILJ: S pomočjo empirične raziskave predstaviti, kako intervjuvani profesorji in profesorice
razumejo aktivizem in če se ga poslužujejo.
HIPOTEZA: Intervjuvani profesorji in profesorice geografije ostajajo zgolj pri posredovanju
informacij in ne delujejo ali pa se ne povezujejo z aktivističnimi skupinami v lokalnem okolju,
zato ostajajo odtujeni od novih praks organiziranja, novih teoretskih pristopov ter izkušenj.
RAZISKOVALNE METODE DELA
V teoretičnem in aplikativnem delu bomo uporabile deskriptivno metodo za preučevanje
domače in tuje literature z opisovanjem dejstev in procesov. Izhajale bomo iz načel
deduktivnega pristopa, saj bomo na podlagi razumevanja splošnih makro pojavov na
globalnem, mednarodnem in državnem nivoju izpostavile mikro pojave znotraj šolstva in
šolskega predmeta, kot je geografija. V empiričnem delu bomo s kvalitativno obliko zbiranja
podatkov – standardiziranim intervjujem, analiziranjem podatkov in komparativno metodo,
predstavile, če intervjuvani učitelji in učiteljice geografije prepoznajo vpliv neoliberalizma na
geografijo kot učni predmet. Na podlagi vprašanj in odgovorov bomo izluščile njihov odnos do
kritične geografije in aktivizma. Pri analizi se bomo naslonile na empirično raziskavo, ki jo je
leta 2001 izvedla geografinja Wendy Gibbons v članku Critical of what? Past and Current
Issues in Critical Human Geography. Tudi me se bomo posluževale iste metodologije
(standardizirani intervjuji) in analize vsebinskih podatkov: razvrščanje podatkov po določeni
skupni značilnosti ter grupiranje v skupine.
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2
2.1

NEOLIBERALIZEM IN IZOBRAŽEVANJE
NEOLIBERALIZEM

David Harvey, svetovno znani marksistični geograf, v delu Kratka zgodovina neoliberalizma
(A Brief History of Neoliberalism) uvodno poglavje prične z besedami: »Prihodnji zgodovinarji
bodo nemara na leta 1978–1980 gledali kot na točko revolucionarnega preobrata v svetovni
družbeni in gospodarski zgodovini« (Harvey 2012: 5). Tako ekonomske, politične kot tudi
družbene in kulturne spremembe so konec 20. stoletja oslabile in preoblikovale socialne države
na kapitalističnem Zahodu, prav tako pa so temeljito preoblikovale enopartijske države na
»komunističnem« Vzhodu in spodkopale bivše kolonialne države v razvoju, oklicane za tretji
svet (Postone 2012: 117). Pojav in konsolidacija nove politično-ekonomske konfiguracije –
pogosto zajeta pod izraz globalizacija – je popolnoma preobrazila svet okoli nas. Doktrina, ki
so jo zastopala manjšinska stališča po 1. svetovni vojni in je začela aktivno konstruirati svet od
70-ih let prejšnjega stoletja dalje, se je odzvala na ime neoliberalizem in je danes osrednje
vodilo ekonomske misli ter upravljanja (Harvey 2012: 6; Mastnak 2015: 13).
Robert W. McChesney v predgovoru k delu Noama Chomskega opredeli neoliberalizem kot
politično-ekonomsko paradigmo, »ki se nanaša na politiko in procese, po katerih je sorazmerni
peščici zasebnih interesov dopuščeno, da nadzira toliko družbenega življenja, kot je mogoče,
da bi tako kar najbolje povečala osebni dobiček« (McChesney 2005: 15). Harvey
neoliberalizem opredeli kot »teorijo politično-ekonomskih praks, ki pravi, da do človeške
blaginje najhitreje pridemo z osvoboditvijo individualnih podjetniških svoboščin in veščin v
institucionalnem okviru, ki ga zaznamujejo močne pravice do zasebne lastnine, prosti trg in
prosta trgovina. Vloga države pa je ustvariti in ohraniti institucionalni okvir, ustrezen takšnim
praksam« (Harvey 2012: 7). Država še naprej opravlja svojo vlogo pri legitimni in suvereni
uporabi nasilja za ohranjanje razmerja moči, nič več pa ne skrbi za nacionalno ekonomijo in
polne zaposlitve, temveč promovira blago in organizacijske ter tržne inovacije za
konkurenčnost nacionalne ekonomije. Prav tako podreja socialno politiko potrebam tržne
fleksibilnosti in prisilam mednarodne tekmovalnosti. Značilnosti nove države so: promocija
konkurenčnosti in inovativnosti, podrejanje sociale potrebam trga, restrukturiranje države ter
krepitev privatizacije državnih funkcij (javno-zasebna partnerstva). Država se je primorana
dojemati kot podjetje, ki gradi nove trge in je tudi sama grajena v skladu s tržnimi pravili
(Ploštajner 2015: 479 in 480).
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Imperializem naj bi bil po besedah Lenina vrhovni stadij kapitalizma. Toda dandanes države ne
opravljajo svoje kolonialne funkcije reguliranja in spodbujanja izkoriščanja samo zunaj svojih
meja, temveč tudi znotraj lastne države. Neoliberalistične države vse bolj spominjajo na
kolonialne tvorbe, ki so produkt gospodarskega nasilja transnacionalnega kapitala in njegovih
političnih aparatov: Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne trgovinske
organizacije itd. Socialne države, ki so bile dosežene z delavskimi boji na Zahodu in
socialističnimi revolucijami na periferiji, so se transformirale v orodje, ki služi univerzalnemu
kolesju neoliberalizma (Ploštajner 2015: 481; Močnik 2011: 182).
Eden od začetnih utemeljiteljev neoliberalizma je bil v današnji Ukrajini rojen avstrijski
ekonomist Ludwig von Mises, ki je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja odobraval in priznaval
fašizmu zgodovinske zasluge za nasilen boj proti komunistom, socialistom in socialnim
demokratom. Ni zagovarjal vrnitve h »klasičnemu liberalizmu« in ponovnemu odkrivanju
liberalnih vrednot in načel, temveč njihovo razširitev na nova področja, tudi na ekonomijo 2
(Mastnak 2015: 10, 12 in 16). Von Mises je po 2. svetovni vojni postal eden od pomembnih
članov Društva Mont Pelerin (Mont Pelerin Society), ki so ga vodili ekonomisti Friderich von
Hayek, Milton Friedman, George Stigler in še več drugih. Vneto so zagovarjali, da je
individualna zasebna lastnina3 kot univerzalna vrednota nujen pogoj za gospodarski razvoj in s
tem zmanjšanje revščine. Ustvarjanje in ščitenje zasebne lastnine, ki daje posamezniku
neomajno in ekskluzivno pravico, da počne s svojo lastnino kar hoče, pa naj bi ščitila država s
svojim monopolom nad nasiljem (Harvey 2011: 67–69). Vodilni misleci neoliberalizma niso
razvijali svojega politično-ekonomskega sistema zgolj proti kolektivnemu političnemu
socializmu, temveč tudi proti klasičnemu liberalizmu, saj je ta svobodni trg razumel kot naravno
danost, ki je že in bo vedno obstajala. V neoliberalizmu pa je svobodni trg potrebno konstruirati,
razviti in ga braniti z orodji države. Od tu njihovo agresivno zasedanje tako medijskega,
političnega, civilnodružbenega in akademskega polja (Ploštajner 2015: 477). Od sedemdesetih
2

Poudariti je treba, da klasična ekonomija, katere predstavnik je bil ekonomist Adam Smith, ni neoklasična
ekonomija, ki jo zagovarjajo današnji neoliberalni ekonomisti. Klasična ekonomija ni stremela k akumulaciji
kapitala z njegovo koncentracijo in centralizacijo (ustvarjanje monopolov). Tendenca ustvarjanja Smithovih
naravnih cen (vrednosti blaga) nasproti tržnim cenam zahteva delovanje tržnega mehanizma v popolnoma
konkurenčnih pogojih, ki jih v kapitalistični blagovni produkciji po Smithu zagotavlja pravna država. Slednja
preprečuje tendenco k monopolizaciji profitno motiviranih nosilcev kapitalističnega gospodarjenja (Merhar 2011:
137 in 138).
3
Idejo, ki vneto zagovarja mit o zasebni lastnini kot poroku za svobodo in svoboščine, po besedah Harveya ni
mogoče podpreti z nikakršnim zgodovinskim dejstvom, saj se je lastnina vedno skoncentrirala v rokah
maloštevilne elite, najširše ljudske množice pa so bile praktično brez lastnine. Podeljevanje lastninskih pravic
osiromašeno populacijo naredi še bolj ranljivo za izkoriščanje na trgu z raznimi komercialnimi mikroposojili, ki
vsiljujejo tržno logiko (podrejanje globalnim trgom) (Harvey 2011: 83).
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let naprej lahko opazimo odločen obrat k neoliberalizmu v politično-ekonomskih praksah in
mišljenju. Tako imenovana neoliberalna ofenziva se je iz teorije v prakso intenzivno začela
uresničevati z vojaškim udarom generala Augusta Pinocheta v Čilu leta 1973. S pomočjo vlade
ZDA in CIE so zrušili demokratično izvoljeno Allendejevo4 vlado in začeli z ekonomskim
»inženiringom«, ki so ga pripravili neoliberalni ekonomisti z Univerze v Čikagu.
Najpomembnejši član skupine ekonomistov čikaške univerze pa je bil 1976 nagrajen nobelovec
Milton Friedman, član zgoraj omenjenega Društva Mont Pelerin. Pinochet je z upoštevanjem
Friedmanovega nasveta izvajanja radikalne politike privatizacije, deregulacije in zmanjšanja
izdatkov za javne službe povzročil neobvladljivo inflacijo, naraščanje množične brezposelnosti
in eksplozijo dolga. Država Čile se je tako uvrstila v svetovni vrh po stopnji dosežene
neenakosti zaradi katastrofalnih nasvetov čikaških neoliberalnih ekonomistov. Model so
kasneje učinkovito uporabili v različnih državah tako imenovanega »tretjega sveta«5 (Rizman
2011: 1211).
Pomembna prelomnica je sledila leta 1978, ko je državnik oz. takratni neuradni vodja Kitajske
Deng Xiaoping ubral daljnosežne korake k liberalizaciji komunistično vodenega gospodarstva
Kitajske, ki je obsegala kar petino svetovnega gospodarstva. Maja 1979 je bila Margaret
Teacher izvoljena za ministrsko predsednico Velike Britanije, ki je sprejela stališče opuščanja
keynesovstva6 za ozdravitev stagflacije ter z revolucijo v fiskalnih in socialnih politikah
opravila z institucijami in značilnimi politikami socialdemokratske države, ki se je v Veliki
Britaniji utrdila po drugi svetovni vojni. Sledil je napad na vse vrste družbene solidarnosti

4

Salvador Allende (1908–1973) je bil eden od ustanoviteljev čilske socialistične stranke, ki je temeljila na
marksističnih načelih. Leta 1970 je Allende postal čilski predsednik in pozval h globokim socialnim spremembam,
ki so se osredotočale na izboljšanje položaja revnih in zmanjšanje vloge zasebne lastnine ter tujih korporacij. Zlasti
ZDA so se Allendejove reforme zdele nedopustne, zato so prisostvovale pri rušenju njegove vlade in pri izvedbi
vojaškega udara, ki se je zgodil 11. septembra leta 1973. Istega dne je bil Salvador Allende najden mrtev (Tedeschi,
Brown 2003).
5
Oznaka tretji svet se uporablja skupaj s terminom države v razvoju za države v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki.
Oznako tretji svet je prvič uporabil francoski demograf Alfred Savvy leta 1952, s katerim je označil vse tiste
države, ki ne pripadajo zahodnemu kapitalističnemu svetu in ne vzhodnemu socialističnemu bloku. Izraz
opredeljuje revščino, nerazvitost ljudi, nizko raven industrijskega razvoja itd. in je tako v nasprotju z izrazom
razviti svet, s katerim označujemo zahodne kapitalistične države. S to oznako vzpostavljamo hierarhijo med
državami. Večvrednostno in poenostavljeno razlikovanje med »prvim« in »tretjim« svetom pa prinaša nevarnost
binarizma – Zahod in vsi ostali. Z oznako tretji svet le potrjujemo rasistično, tradicionalno dihotomijo med narodi,
zato bomo termin tretji svet v nadaljevanju navajale v navednicah (Humm 2013: 252-257).
6
Keynesova splošna teorija je revolucionarno vplivala na razumevanje ekonomije. Znameniti ekonomist John
Maynard Keynes je uvedel pojem agregatnega povpraševanja kot vsote porabe, naložb in vladne porabe, s čimer
je dokazal, da se polna zaposlenost ohrani le s pomočjo državne porabe. Keynes je v svoji teoriji zagovarjal, da
morajo mezde ostati stabilne, saj njihovo zniževanje vpliva na zniževanje dohodka, potrošnje in agregatnega
povpraševanja. Splošna teorija je v času gospodarskega upada zagovarjala porabo tudi za ceno zadolževanja, da
se ohrani polna zaposlenost (Spletni vir 1).
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(predvsem sindikate), ki so ovirale konkurenčno fleksibilnost, odprava zaveze k državi blaginje,
privatizacija javnih podjetij in socialnih stanovanj, znižanje davkov za dohodke iz kapitala,
podpora podjetniškim pobudam, izgradnja ugodne poslovne klime itd. Družbena solidarnost se
je razgradila v prid individualizma, zasebne lastnine, osebne odgovornosti in družinskih
vrednot. Njena znamenita izjava »ekonomija je metoda, cilj pa je spremeniti dušo« je resnično
uspela, a ne popolnoma in ne brez politične cene. Na drugi strani Atlantika pa je zmaga Ronalda
Reagana nad Jimmyjem Carterjem 1980 privedla do dramatične deregulacije, znižanja davkov
in napada na sindikate ter stanovanjska združenja. Posledice kratenja delavskih pravic so se
kazale med drugim tudi v dolgotrajnem upadanju realnih mezd. Deregulacija vsega pa je
podjetniškim interesom odprla nov prostor neobrzdanih tržnih svoboščin, s čimer se je pričelo
dolgotrajno obdobje vse večje družbene neenakosti in obnove ekonomske moči višjih razredov
v ZDA (Harvey 2012: 33–37).
Deregulacija, privatizacija in umik države s področja socialne oskrbe so bili ukrepi, ki so jih
številne države sprejele prostovoljno ali pod prisilo; od novonastalih po razpadu Sovjetske
zveze do starih socialnih demokracij, kot sta Nova Zelandija in Švedska. Neoliberalizem je
postal vladajoča misel, saj se je z ugajanjem našim intuicijam, nagonom, vrednotam in našim
željam uspešno vpel v vsakodnevno razmišljanje in obveljal za gotovega in nespornega.
Neoliberalizem si je za svoje temelje vzel vsesplošni civilizacijski vrednoti – človeško
dostojanstvo in svobodo posameznika, ki sta močni in privlačni že sami po sebi. Toda v
kompleksni družbi je tudi koncept svobode lahko protisloven. Tako imenovana svoboda
izkoriščanja ljudi, živali, okolja ali svoboda nezaslišanega okoriščanja brez ustreznega
povračila skupnosti, svoboda preprečevanja uporabe tehnoloških izumov v javno korist in
svoboda pridobivanja dobičkov od javnih katastrof, ki so bile celo skrivaj proizvedene za
zasebno korist, ni prava svoboda, saj je daleč od tega, da bi bili resnično svobodni vsi
posamezniki (Harvey 2012: 7 in 50). Koncept svobode, ki koristi le peščici ljudi, je postal ideal
za širjenje in vzpostavljanje moči korporacij po svetu. Ta svoboda nas je pripeljala do tega, da
je imelo leta 2015 zgolj 62 posameznikov v lasti enako količino premoženja kakor 3,6 milijarde
ljudi7 (Oxfamovo poročilo 2016: 9).
7

Devet moških ima v letu 2017 enako bogastva kot 3,6 milijarde ljudi, ki sestavljajo najrevnejšo polovico
človeštva. Najnovejši podatki, ki prikazujejo porazdelitev svetovnega bogastva – zlasti v Indiji in na Kitajskem –
kažejo, da ima najrevnejša polovica sveta manj bogastva, kot so sprva poročali. Devet milijarderjev ima po novem
enako bogastva kot najrevnejša polovica sveta in ne 62, kot so pri Oxfamu izračunali lani. Oxfamovo poročilo
prikazuje, kako naše gospodarstvo omogoča bogatenje majhnega števila ljudi na račun najrevnejših v družbi, to pa
so po procentih večinoma ženske. Sedem od devetih ljudi živi v državi, ki je v zadnjih 30 letih zabeležila porast
neenakosti. Med leti 1988 in 2011 so se prihodki 10 odstotkov najrevnejših povečali za samo 65 dolarjev na osebo,
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Mastnak opozarja, da je neoliberalizem postal totalen, saj si je prilastil vse sfere človeške
dejavnosti in tako vseobsežno transformiral družbeno življenje ter ga podredil ekonomski
racionalnosti: ljudje so postali tržni dejavniki in nič drugega kot to (človeški kapital) in vsaka
entiteta, naj bo javna ali zasebna, naj bo oseba, institucija ali država, je vodena kot podjetje.
Neoliberalizem je skonstruiral celo tista področja, ki ne proizvajajo tržnega bogastva – učenje,
partnerstvo, rekreacija – in jim vlada s tržnimi tehnikami in praksami (Mastnak 2015: 38, 41 in
42). Zato ne moramo govoriti o neoliberalizmu kot homogeni celoti, saj gre za skupek
mnogoterih praks in implementacij v različnih geografskih prostorih (Ploštajner 2015: 477). V
nadaljevanju se bomo spraševale, na kakšne načine in s kakšno intenziteto je neoliberalizem
vplival na slovensko šolsko izobraževanje.
2.2

NEOLIBERALIZEM V IZOBRAŽEVANJU

V prvi polovici devetdesetih je neoliberalizem v Evropi postal dominanten model ekonomske
in socialne politike. Vse ideje in načela neoliberalizma niso bile povsem uresničene, kljub temu
pa je neoliberalni program postal osnovna tendenca ekonomskih in socialnih politik. Uvedba
skupnega trga, skupne valute in pravnega okvirja je povzročila pospešeno tranzicijo evropskih
ekonomskih in socialnih politik v neoliberalno smer (Krašovec in Žagar 2010: 236).
Tudi v Sloveniji neoliberalni obrat z osamosvojitvijo ni bil hipen ali takojšen. Priča smo počasni
in s tem temeljiti molekularni in kapilarni družbeni transformaciji. Zgodovina boja
neoliberalizma proti državnim regulacijam ekonomije in institucijam socialne države je bila
dolga in je ubirala različne prakse ter implementacije v geografskem prostoru. Manifestacija
neoliberalizma na naših tleh še vedno traja in kljub krizi 2008, s katero se je legitimnost in
zaupanje v učinkovitost neoliberalizma zmanjšala, ostaja dominanten model, ki si podreja tako
državno kot tudi družbeno politiko ter s tem celotno družbeno življenje (Krašovec in Žagar
2010: 237).
Posledično pa se spreminja tudi vloga in pomen javne univerze ter vseh oblik javnega
izobraževanja, saj so podvržene neoliberalistični prestrukturalizaciji (Burcar 2012, str. 223).
Šola je bila od nekdaj vodilni ideološki aparat države, ki je z učenjem določenih tehnik (branja,
pisanja, računanja), pravil (ustrezno vedenje, morala, državljanska zavest, poklicna vest itd.) in
medtem ko so se prihodki 1 odstotka najbogatejših povečali za 11.800 dolarjev na osebo - kar za 182 krat več od
najrevnejših (Spletni vir 2).
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prvin znanstvene ter humanistične kulture zagotavljala obvladovanje in podrejanje množic
vladajoči ideologiji. Pri reprodukciji delovne sile poteka usposabljanje, podrejanje in tudi
prakticiranje vladajoče ideologije. Znotraj države morajo biti vsi dejavniki produkcije,
eksploatacije in represije prežeti z ideologijo zagotavljanja dominacije vladajočega razreda
(Althusser 2000: 60 in 61). Danes na nacionalne in lokalne edukacijske prakse vplivajo tudi
institucije, ki delujejo na globalni ravni in skrbijo za globalni diskurz ter prispevajo h globalni
vnemi edukacijskih praks. Največkrat se omenja UNESCO, OECD, Svetovno banko in pogojno
Svet Evrope ter EU. Globalni diskurz, ki ga uporabljajo in s katerim poudarjajo izbiro,
tekmovanje, trg, učinkovitost, odgovornost, standardiziranost testiranja na področju edukacije,
temelji na neoliberalnih principih in na prevladi neoliberalnih idej, s katerimi so danes
konstanto prežete edukacijske reforme (Klemenčič 2012: 90 in 91).
V poglavju bomo podrobneje predstavile učinke in posledice logike kapitala, ki vse bolj ogroža
univerze in fakultete ter spreminja njihove funkcije družbene reprodukcije. Pod drobnogled
bomo vzele zgolj visoko šolstvo, saj so se procesi fleksibilizacije trga dela in vsiljena nujnost
varčevalnih ukrepov najbolj izkristalizirali na tej stopnji izobraževanja, prav tako so do sedaj
akademiki in akademičarke teoretično najbolj pokrile visokošolsko stopnjo izobraževanja.
Vseeno pa je treba opozoriti, da so procesi, ki se odvijajo na fakultetah in univerzah, prisotni
tudi v osnovnošolskem ter srednješolskem izobraževanju. Kriza 2008 je razkrila, da zasebni
sektor, domnevna gonilna sila, veliki zaposlovalec in spodbujevalec splošnega družbenega
blagostanja, ni več zmožen lastne reprodukcije in ga pred uničenjem rešuje javni proračun in to
do stopnje, ki ogroža celotni javni sektor. Krašovec pravi, da se je posledično celoten družbeni
sistem postavil na glavo, saj morajo vsi postati podjetniki oz. podjetnice, maturanti in
maturantke pa preudarno ocenjujejo najverjetnejše stanje trga dela, ko bodo diplomirali.
Medtem pa zasebni sektor ni več sposoben odpirati novih delovnih mest, varčevalni ukrepi pa
ukinjajo delovna mesta tudi za javne uslužbence oz. uslužbenke in jih silijo v sive ekonomije
ter brezposelnost (Krašovec 2011: 56–58).
2.2.1

NEOLIBERALIZEM V VISOKEM ŠOLSTVU

Z zasedbo Filozofske fakultete v Ljubljani (23. 11. 2011–23. 1. 2012) so nekateri študenti in
študentke ter profesorji in profesorice opozorili na neoliberalne procese, ki se kažejo tudi
znotraj javnih vzgojno izobraževalnih institucijah. Sociolog, filozof in profesor Rastko Močnik
je zapisal, da je gibanje, ki je vrelo že pred zasedbo, razdrlo kuliso normaliziranosti in
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omogočilo analiziranje strukture in gospostva, njegove zatiralske in izkoriščevalske prakse: »Z
zasedbo se je pokazala povezanost med političnimi praksami odpora in teoretskimi praksami:
medtem ko politične prakse sedanjega gospostva v akademskem aparatu preganjajo teorijo, jo
prakse odpora omogočajo.« Po njegovih besedah je zasedba pokazala, da se univerza ni bila
več sposobna soočiti z emancipacijskimi in teoretskimi praksami, saj z nadaljnjim
reproduciranjem razmerja gospostva in izkoriščanja ta ostaja ideološki aparat neoliberalnega
kapitalizma. »Filozofska fakulteta prakticira reproduktivno znanje, ki zase misli, da ni
politično«8 (Močnik 2013: 31, 33, 34 in 38).
Nedemokratični odnosi so le eden od mnogih problemov, ki so bili izpostavljeni ob zasedbi.
Večina ljudi, ki dela na univerzi ali pa tam študira – študentje in študentke, nepedagoški delavci
in delavke, pedagoški delavci oz. delavke nižjih nazivov, zunanji sodelavci in sodelavke –
zaradi različnih dejavnikov (pomanjkanje informacij, nestalne zaposlitve itd.) težko sodelujejo
in vplivajo na študijske procese ter institucionalne odločitve. Velik problem predstavlja
bolonjska zasnova študija, ki poudarja usposabljanje za trg delovne sile namesto proizvajanja
in razširjenja znanja kot obče dobrega (Močnik 2013: 53). Luka Culiberg, profesor na oddelku
za azijske študije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je zapisal, da so se univerze na
institucionalni ravni že odrekle radikalnim teorijam in jih tudi aktivno onemogočajo, medtem
ko se na ideološki ravni še vedno deklarirajo za institucije produkcije nove vednosti. Študentje
in študentke ne proizvajajo kritične teorije, temveč zgolj prejemajo izkušnje, kompetence in
znanja, ki so uporabna na trgu fleksibilne delovne sile (Culiberg 2013: 16 in 17). Tako smo
priča reproduciranju znanja, ki je produkt kapitalistične ideologije in služi njegovemu
ohranjanju.
Bolonjska reforma formalno vpeljuje odnose, značilne za kapitalistično ekonomijo,
učinkovitost, ki mora biti matematično izmerjena, pa je glavno merilo produktivnosti. Culiberg
opozarja tudi na sistemske zahteve po znanju, ki po srednješolsko in monotono vcepljajo
faktografsko znanje, ki ga morajo študentje in študentke le ustrezno reproducirati, pri čemer so
v zameno nagrajeni s kreditnimi točkami. Študentje in študentke pri razvoju teoretskega
diskurza, ki se ustvarja skozi dialog, redko kritično presojajo podano znanje in ga tako zgolj
prejemajo. Univerze se tudi podrejajo mednarodnemu kapitalu glede lastne znanstvene

8

Profesorica Branislava Vičar opredeljuje politično v smislu procesov preseganja strukturnih hierarhij in boja za
spremembe v obstoječih odnosih moči (Vičar 2013: 35). Profesorji in profesorice naj bi bile družbeno kritične,
torej politične, saj izražajo stališča o podrejenih družbenih skupinah v razmerju z nadrejenimi.
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produkcije, saj se habilitacijska merila univerz in Agencije za raziskovalno dejavnost RS
oblikujejo na podlagi komercialnih indeksov zasebnih založniških korporacij.9 Profesorji in
profesorice tako kompetitivno nabirajo točke z raznimi strategijami objavljanja v indeksiranih
revijah, pogosto na račun izvirnosti teoretskega dela (Culiberg 2013: 7-10). Breznik in Močnik
pravita, da se znanstveniki in znanstvenice v svojih najbolj produktivnih letih silijo k objavam
člankov v rutinskih »mainstream« publikacijah, kjer obravnavajo rutinske »mainstream«
probleme ali modne tematike z neoliberalnim modnim diskurzom. Tako smo priča teoretskim
prebojem zgolj v neortodoksnih publikacijah in navadno v neinstitucionalnih skupinah na
obrobju. Posledice se kažejo v siromašenju znanstvenih praks, njihovi homogenizaciji, prevladi
reproduktivnosti na škodo inventivnosti in vse izrazitejši usmerjenosti v utilitarizem (Breznik
in Močnik 2008: 7).
Drugi večji problem je socialna problematika, ki zadeva vse zaposlene in študente ter študentke.
Slednji so izkoriščani preko študentskega dela, ki kljub novim obdavčitvam (spremembe na
področju študentskega dela leta 2015 zahtevajo, da delodajalci krijejo zdravstveno zavarovanje
in poškodbe pri delu) ostaja netipična oblika zaposlitve, pri čemer so študentski delavci in
delavke cenejša delovna sila, saj delodajalcem ni treba plačevati vseh prispevkov, ne pripada
jim plačana malica, plačan prevoz in bolniški ali letni dopust. Odgovor, zakaj obstaja toliko
delovnih mest, namenjenim študentskemu delu in ne rednim zaposlitvam, je povsem jasen –
ker so bolj poceni. Večkrat študentsko delo vsebuje vse elemente delovnega razmerja, a
delodajalec zavestno krši zakonodajo in ne omogoči zaposlitve, ki nudi osnovne delavske
pravice (Spletni vir 3). Pedagoški delavci in delavke na univerzi so večinoma zaposlene za
nedoločen čas, prekarni delavci in delavke pa so tiste, ki jih fakulteta honorarno najame za
izvajanje akreditiranih študijskih programov, saj vsakoletni zakoni o izvajanju proračuna
nalagajo zmanjšanje števila delovnih mest za odstotek na leto. Fakultete so po eni strani
prisiljene v sklepanje različnih vrst delovnih pogodb, saj vlada krči vsakoletni znesek, namenjen
visokemu šolstvu (Božič 2015). Na številnih fakultetah so izkoriščene tudi čistilke, ki delajo
preko zunanjih izvajalcev. Zunanji ponudniki prav z izvajanjem nezdrave racionalizacije, ki se
kaže v neplačevanju socialnih prispevkov, izjemno nizkih plačah in onemogočanju
sindikalnega organiziranja, dosegajo zaželeno konkurenčnost na trgu (Božič 2016).

9

Na seznamu znanstvenih publikacij in založb prevladujejo angleške revije in založbe z »evro-atlantskega«
področja. Na seznamu je 108 tujih založb: 77 z angleškega govornega področja, 18 z nemškega področja, 7 z
italijanskega in 6 s francoskega področja. Med slovenskimi založbami ni na seznamu Krtine, Mirovnega inštituta,
založbe *cf in Kode. Seznam je sestavila komisija pri SAZU (Breznik in Močnik 2008: 7).
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Proces razpada znanstvenih skupnosti, ki potiska domačo univerzitetno sfero, intelektualno
dejavnost in družbo, je sistemski proces njene periferizacije – pospešuje pa jo tudi državna
politika – v imenu »integracije v evro-atlantske povezave« (NATO, EU, OECD), ki so del
svetovnega

kapitalističnega

sistema.

Posledice

popuščanja

univerzitetnih

institucij

sistematičnim pritiskom aparatov transnacionalnega kapitalizma se kažejo v pritiskih na
teoretske in pedagoške prakse (Močnik 2013: 55). Najočitnejši primer je birokratizacija, ki je
prisotna v celotnem javnem šolstvu. Vesna Pobežin pravi, da se učitelji in učiteljice, ravnatelji
in ravnateljice ter drugi pedagoški delavci in delavke pogosto pritožujejo nad vse bolj
naraščajočo količino administrativnega dela in birokracije, s katero se morajo ukvarjati,
namesto da bi se posvečale poučevanju in pedagoškemu delu (Pobežin 2013: 194). Močnik
razloži, da birokracija ni samo dodatno delo, ki se je od zunaj pritaknilo obstoječim praksam,
temveč povzroča stanje, ki od znotraj še dodatno ustvarja reprodukcijske rutine. Na univerzi je
eden od primerov že sam postopek izdelave doktorata, ki postaja dolgotrajno administrativno
skrbništvo ter tako vse bolj onemogoča učinkovit teoretski proces (Močnik 2013: 55).
Šole so institucije družbene reprodukcije, ki pa se v neoliberalizmu s posegi v način delovanja,
organiziranja in upravljanja s finančnimi sredstvi spreminjajo v institucije neposredne
akumulacije kapitala. Z zmanjšanjem deleža javnega financiranja se fakultete in univerze
zatekajo k financiranju iz zasebnih virov, bodisi donacij ali sponzorstva bodisi od prodaje svojih
izdelkov ali storitev. Poudarja se tudi avtonomija vodstva univerze, ki tem omogoča večja
pooblastila in večjo moč pri navidezni racionalizaciji poslovanja (odpuščanje, zniževanje mezd,
fleksibilni delovni režim, poslabšanje delovnih pogojev, povečanje intenzivnosti dela itd.). Z
razpolaganjem delovne sile pa se tudi v šolstvu vse bolj uveljavljajo kapitalistične hierarhije in
kapitalistična delovna disciplina. Neposreden učinek tega procesa na delovno silo se kaže v
uvajanju konkurenčnosti, kjer prekarno zaposleni delavci in delavke tekmujejo med seboj za
podaljšanje pogodbe. Družbena reprodukcija se posledično izgublja, razvrednoti in podreja
ekonomskim imperativom (Krašovec 2011: 60 in 61).
Vse večja pa je tudi ideološka cenzura pri selekciji raziskovalnih in učnih praks, saj so teme
razpisov za raziskovalne projekte, ki jih financirajo državne, evropske in zasebne agencije, že
redno vnaprej ideološko določene (Močnik 2013: 56). Vse glasnejše opozarjanje o stanju in
dogajanju na makroravni (visokošolska politika) in mikroravni (ukrepi na samih univerzah) je
jasen znak, da neoliberalna univerza ni več zgolj težnja, temveč resničnost, ki so jo univerzitetni
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delavci in delavke s študenti in študentkami deloma sprejeli kot neizogibno usodo ter jo v večini
dejavno soustvarjajo (Krečič in Marinčič 2014: 14 in 15).
Z razumevanjem neoliberalizma kot političnoekonomskega sistema in njegovih tendenc po
počasnem, a učinkovitem prestrukturiranju javnih institucij, kot je šolstvo, učitelji in učiteljice
geografije lahko spoznajo in opozarjajo, da šolstvo ni izoliran sistem, ampak sestavni del
družbe. S kritičnim analiziranjem stanja naše družbe in njenih samoumnevnih rutinskih
procesov lahko začnemo iskati nove alternativne pristope, ki opozarjajo na razmerja moči, na
katere kot učitelji in učiteljice geografije lahko vplivamo.
3

KRITIČNA GEOGRAFIJA – vloga in poslanstvo šolske geografije

Jurij Kunaver v svojemu uvodnem delu k zborniku Slovenska šolska geografija s pogledom v
prihodnost izpostavi, da so izjave zoper pomembnost šolske geografije v hudem in popolnem
nasprotju z vlogo geografije kot splošnoizobraževalnega predmeta, saj sodi med tiste stroke, ki
širijo obzorje posameznika (Kunaver 2005: 7). Kritična geografija gre še korak dlje, saj stremi
k aktivnemu spreminjanju obstoječega represivnega sistema, v katerem živimo. Kritična
geografija je relativno nov pojem, ki ga večina slovenskih družbenih geografov in geografinj
zanemarja ali pa ga ne pozna. Primož Krašovec meni, da je ignoriranje sodobnih družboslovnih
in humanističnih teorij s strani družboslovnih profesorjev in profesoric predvsem posledica
njihovega zanašanja zgolj na ekspertize ekonomskih in menedžerskih ved (Krašovec 2011: 50).
Reakcija na ta epistemološki deficit v humanistiki in družboslovju poteka po osi, ki je značilna
tudi za geografijo. Krašovec govori o preobremenitvi z nekritičnim slavljenjem novih stvari:
nove ekonomije, novih IKT, novih poslovnih modelov, tehnoloških inovacij, mobilnosti,
prenosov znanja itd. V tej perspektivi se ne govori o neoliberalizmu, temveč o globalizaciji.
Kritika pa je omejena na zgolj nekaj moralnih zadržkov glede globalnega stanja človekovih
pravic, družbenega izključevanja ali ekonomske diskriminacije, ki naj bi jih z lahkoto odpravile
humanitarne intervencije, pravna država in podjetništvo (Krašovec 2011: 50 in 51). Geograf
Jernej Mlekuž opozarja, da so slovenski družbeni geografi in geografinje s svojo preveliko
zagledanostjo v prostorsko demografijo in pozitivizem povsem zanemarili vključevanje znanj
ter vsebin iz sodobnejših družbenih teorij (Mlekuž 2005: 230). Distanciranje od številnih
epistemoloških in metodoloških diskusij v geografiji pa vodi k nepoznavanju kritične
geografije, ki jo bomo podrobneje razložile v tem poglavju. Kritična geografija je mednarodno
gibanje, ki interpretira geografijo kot kritično družbeno prakso. Izraz se je sprva začel
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uporabljati v sedemdesetih letih 20. stoletja, vendar se ni uporabljal kot oznaka za enoten
pristop ali poddisciplino v geografiji. V sedemdesetih letih se je v Severni Ameriki in Veliki
Britaniji začel uporabljati izraz radikalna geografija, iz katere izhaja kritična geografija. V
osemdesetih se je v skladu s postmodernističnim obračanjem k raziskovanju kulture in z
opuščanjem razredne teorije izoblikovala pluralistična kritična geografija. Slednjo nekateri
dojemajo kot pristop, ki se je oddaljil od specifične radikalne geografije – predstavljena je kot
manj radikalna ali manj marksistična geografija. Radikalna in kritična geografija sta med seboj
tesno povezani, kljub temu pa nista zamenljivi. Ker se kritična geografija uporablja tudi kot
izraz, ki zajema različne pristope in gibanja, med drugim anarhistično,10 feministično11 in
marksistično12 geografijo, bomo v nalogi povzele elemente razvoja tako kritične kot tudi
10

Anarhizem je filozofija, ki nasprotuje etatizmu in političnemu redu, ki temelji na avtoriteti in hierarhiji.
Nasprotuje uporabi moči, ki omogoča privilegije maloštevilnemu vladajočemu razredu in omejuje individualno
svobodo, ter zanika bogato raznolikost družbenega življenja. Anarhizmu in socializmu je skupna kritika
kapitalizma, oba stremita k zamenjavi represivnih ekonomskih struktur z družbenim lastništvom nad
produkcijskimi sredstvi in zagovarjata distribucijo glede na potrebe ljudi. Hkrati pa anarhizem poudarja pomen
odprave avtoritarnih odnosov, kjerkoli se pojavijo. Prav tako zagovarja enakopravnost različnih pristopov pri
doseganju družbenih sprememb, kar omogoča načelo direktne akcije oz. neposredno ukrepanje s strani skupnosti.
Začetek prepletanja anarhizma kot politične filozofije z geografijo, še nastajajočo disciplino, se je začel v drugi
polovici 19. stoletja, ko so se dokončno izoblikovale evropske države in je vse bolj naraščala družbena neenakost.
Takrat sta dva ugledna geografa, Elisee Reclus (1830-1905) in Peter Aleksejevič Kropotkin (1842-1921), začela
uporabljati geografsko znanje za preprečevanje imperialističnih teženj. Njuna prizadevanja niso prispevala le k
postopnemu razvoju geografije kot discipline, temveč sta spodbudila revolucionarno gibanje za družbeno
pravičnost in zasnovala temelje družbenega anarhizma tako na teoretični kot na praktični ravni. Kot geografa sta
si prizadevala za razkrivanje temeljnih načel družbenega in biološkega življenja ter v skladu s tem poudarjala
pomembnost revolucionarnih sprememb v družbi, kamor spada prenovljena raba zemljiških površin in izgradnja
okolja. V kapitalizmu nam proučevanje prikritih razmerij in odnosov, ki strukturirajo prostor in mu dajejo videz,
razkrije, v kolikšni meri so zaradi dajanja prednosti privatni lastnini pred javnim dobrim prezrte družbene potrebe
in ignorirana ekološka ravnovesja. Anarhistični geografi in geografinje verjamejo, da nam tak način »branja«
pokrajine omogoča vzpostavitev konceptualnih povezav med prostorom, družbenimi neenakostmi in uporabo
moči, ki se izraža skozi politične ukrepe (Kitchin et al. 2009: 108, 111-114).
11
Feministična geografija je relativno nova poddisciplina znotraj družbene geografije. Feministična geografija je
multidisciplinarna. V primerjavi z drugimi sorodnimi družbenimi znanostmi je bila geografija počasnejša pri
razvoju in prevzemanju feminističnega znanja. Geografinje in geografi so opravljali prelomne raziskave o
materialnih položajih žensk, prav tako pa so vpeljali teoretske konstrukte o vlogi spola kot kategorijo, s pomočjo
katere lahko razlagamo geografske procese. V geografsko raziskovanje so vpeljali pomembnost spolnih
prostorskih delitev med javnim in zasebnim, predvsem kako te delitve vplivajo na plačano in neplačano delo. V
devetdesetih je feministična geografija prispevala k širšim feminističnim razpravam, ki so pod vprašaj postavljale
enotno, univerzalno znanje in subjekt raziskovanja – žensko. Prav ženske različnih ras so pričele s kritiko
dotedanjega belega feminizma in pozvale k novim epistemološkim razpravam, ki bi preoblikovale naravo
feminističnega razmišljanja. Takratna raziskovanja so privedla do spoznanja, da so subjekti feminističnega
raziskovanja kompleksni, locirani v določen geografski in zgodovinski kontekst, ki presega horizont belega
človeka, srednjega razreda in zahodnega prostora (Nelson in Seager 2005: 2, 3 in 4). Kljub skupnim temam
obstajajo znotraj feministične geografije velike razlike, ki izhajajo iz različnih teorij (liberalna, socialistična,
marksistična, anarhistična, radikalna, postrukturalistična feministična teorija itd.).
12
Marksisti in marksistke menijo, da je kapitalistični sistem način produkcije, ki ga upravlja manjšinski razred
pod nadzorom fizične in mentalne sile, vzdržuje pa ga nepredvidljiva konkurenca. Bistvo kapitalističnih družbenih
odnosov je klasično izkoriščanje in je kot tako v naraščajočem nasprotju z naravnim okoljem in prostorskimi
odnosi (Pee 1985: 10). Marksistične ideje so imele vse tja do šestdesetih let prejšnjega stoletja zelo majhen vpliv
na družbeno geografijo, takrat pa je mlajša generacija geografov in geografinj postala vse bolj razočarana nad
nezmožnostjo sodobne geografije, da bi prispevala k spremembam in naslavljala ključne družbene, politične in
ekonomske probleme. Medtem ko so Marxovi spisi posredovali le nekaj razpršenih komentarjev in vpogledov v
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radikalne geografije, saj se njuni zgodovini prepletata (Kitchin et al. 2009: 345; Gregory et al.
2009: 123).
Kritičnost geografije ne izhaja iz tradicionalne geografije, temveč temelji na širši družbeni
teoriji. Primer je marksistični pristop, ki ne razpravlja o teoretičnih vidikih kritike, temveč z
marksističnega vidika kritizira obstoječo mainstream geografijo. Kritična geografija razvija
prostorski vidik znotraj kritičnih družbenih teorij. Uporaba teorij, ki so se razvijale v drugih
disciplinah, kot so sociologija, antropologija, filozofija itd., je izjemno pomembna, saj z njimi
zapolnjujemo vrzeli v geografiji. V tradicionalni geografiji sta teorijo tvorili regija in prostor.
Kritična geografija nima svoje teorije, temveč temelji na kritičnih družbenih teorijah in kritizira
geografske koncepte. Z nadaljnjim razvojem kritične geografije pa so se pojavili tudi različni
pomeni kritičnosti (Kitchin et al. 2009: 345).
Kritična geografija je kot posledica postmodernizma izjemno raznolika oz. pluralistična. V
svoji epistemologiji, ontologiji in metodologiji ostaja raznolika in nima značilne teoretske
osnove. Kljub temu pa lahko izpostavimo določene smernice, ki so skupne vsem pristopom
znotraj kritične geografije:
1. Njihova zavezanost k družbeni teoriji: kritični geografi in geografinje izhajajo iz
številnih teoretskih pristopov, vključno s politično ekonomijo, kvir teorijo,
postkolonializmom in feminizmom;
2. Stremenje k raziskovanju, ki razkriva razmerja moči, neenakosti in spodbuja odpor ter
emancipatorno politiko;
3. Poudarek na reprezentaciji območij, kjer se prepletata prevlada in odpor: reprezentacija
ohranjanja obstoječih razmerij moči;
4. Zaupanje v moč kritičnega akademskega raziskovanja: kritična geografija lahko
prispeva k razveljavitvi represivnih oblik družbene moči in zagotovi vpogled v njihovo
delovanje;

geografijo kapitalizma, so marksistični geografi in geografinje začeli razvijati marksistično analizo geografskih
sprememb. Z marksističnega vidika oblikuje človeško pokrajino povezano razmerje med kapitalom in delom,
katerega posrednik je država. Marksistična geografija je zagotavljala politično in bolj poglobljeno razlago
prostorskih razlik (Kitchin et al. 2009: 467). Marksistične geografinje in geografi so razvijali vse bolj celovite in
podrobne podatke o geografski dinamiki kapitalizma, prepoznavali so pomembnost kapitalističnih procesov in
odnosov, ki so temelji za razumevanje številnih vprašanj v družbeni in okoljski geografiji, ter dokazali, da so
marksistične teorije kapitalizma brez prepoznavanja pomembnosti prostorske dinamike nepopolne (Gregory et al.
2009: 446 in 447).
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5. Zavezanost k progresivnim praksam: kritični geografi in geografinje iščejo skupne cilje
z gibanji, ki se borijo za družbeno pravičnost;
6. Prostor je kritični inštrument: kritična geografija posveča posebno pozornost temu, kako
prostorske ureditve in njihove reprezentacije prispevajo k ustvarjanju zatiranja,
neenakosti in upora (Gregory et al. 2009: 123).
Primer kritike mainstream geografije se nanaša na njene argumente o politiki in družbi, ki se
uporabljajo za manifestacijo razmerij moči. Dober primer je kritika formiranja getov, kjer
mainstream diskurz išče krivdo za probleme segregiranih sosesk v njihovih prebivalcih oz.
prebivalkah in prostoru samem. Medtem ko kritična geografija podaja drugačne vzroke, tako
da analizira razredne odnose, kapitalistično urbano načrtovanje in rasizem ter njegovo izražanje
v specifičnem prostoru. Pomemben aspekt kritične geografije je kritika geografske discipline
in njene vloge pri naturalizaciji struktur moči ali neposredni udeležbi pri zatiranju. Kritika
discipline lahko zajema kritiko sodobnih neoliberalnih praks v geografiji ali pretekle
imperialistične geografije in njene zapuščine. Primer je lahko kritika vključenosti britanske
geografije v imperializem, nemške geografije v širjenje nacionalnega socializma in vpetosti
francoske geografije v kolonializem. Nadaljnji kritiki so podvrženi evropocentričnosti,
povzdigovanje belega človeka in antropocentrizem. Kritična geografija kritizira tudi
akademske institucije in njihove prakse poučevanja ter raziskovanja (Kitchin et al. 2009: 345
in 346).
3.1

RAZVOJ KRITIČNE/RADIKALNE GEOGRAFIJE

Angloameriška geografija je med letoma 1950 in 1960 doživela vrsto pomembnih
transformacij. Leta 1950 je »kvantitativna revolucija« potrdila dolgoletno usmerjenost
geografije k pozitivizmu – epistemološkemu pristopu, ki se zavestno omejuje na podatke in
dejstva, ki jih je mogoče izmeriti. Prostorska znanost je s pozitivističnimi pristopi poskušala
reševati geografske probleme, kar je vodilo v popolno generalizacijo prostorov na podlagi
natančnih izračunov (Gibbson 2001: 4). Obdobje po letu 1960 se je izkazalo za izjemno
nemirno v človeški zgodovini. Gospodarske krize, finančni zlomi, pospešeno ekološko
uničenje, strukturna prilagoditev, konec hladne vojne, povečanje lakote, genocid, etnično
čiščenje itd. – vse to je vplivalo na razvoj radikalne geografije, ki je postajala vse bolj
postpozitivistična in politična disciplina (Castree 2000, str. 2091). Radikalna geografija je
začela zavračati prostorski determinizem in pričela iskati odgovore znotraj širšega družbenega
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in političnega konteksta.13 Z raziskovanjem povezav in odnosov med ljudmi ter kraji je
radikalna geografija razširila svoje raziskovalno področje in pričela naslavljati problematike, ki
jih je do tedaj zanemarjala – revščina, lakota, socialna neenakost, propadanje določenih mestnih
predelov itd. (Gibbons 2001: 4). Cilj radikalne geografije je bil vzpostaviti novo, družbeno
odgovorno geografijo, usmerjeno v reševanje konkretnih družbenih problemov (Podmenik in
Bembić 2015: 105). Kmalu je začela pridobivati znotraj radikalne geografije pri tematiziranju
geografskih problematik prevlado marksistična teorija: radikalna in marksistična geografija sta
postali konkurenčni veji geografije. Medtem ko se je radikalna geografija posvečala splošni
kritiki mainstream geografije in se ukvarjala s premalo raziskanimi geografskimi problemi, je
marksistična geografija poudarjala povezavo med geografijo kapitalizma in ekonomskimi
procesi v družbi (Gibbons 2001: 4). Marksistična geografija je s pomočjo teorije klasičnega
marksizma redefinirala družbeno geografijo, razumevanje interesov v prostoru, diferenciacije
in povezave med neenakomerno razvitimi predeli, kolonializem in teritorialni boj (Cox 2005:
2).
Leta 1972 je izšlo prelomno delo marksističnega geografa Davida Harveya Socialna pravičnost
in mesta (Social Justice and the City), ki je zaznamovalo nadaljnjo marksistično geografsko
raziskovanje in tematiziranje mest, okolja, razvoja, rase in revščine. Po letu 1980 pa je interes
za marksistično geografijo znotraj radikalne geografije pričel pojemati, čeprav je marksizem
ostajal osrednja filozofska pozicija discipline. Zanimanje so pritegnile nove kritične socialne
teorije, kot so: strukturalna teorija, politična ekonomija, realizem in feminizem (Fuller in
Kitchin 2004: 2 in 3). Še posebej močan vpliv je imela na geografijo feministična teorija.
Zgodovina feministične geografije sega od sredine sedemdesetih let dalje, vendar lahko njene
začetke povežemo z ameriškim ženskim gibanjem (American Women's Movement) in
gibanjem za državljanske pravice (Civil Rights Movement) iz leta 1960. Skrb feministične
geografije je bila sprva vloga žensk v geografskih poklicih in tematiziranje njihove vloge kot
subjekta preučevanja v geografskem raziskovanju (Gibbons 2001: 4). Feministična teorija je
začela opozarjati na temeljna vprašanja v zvezi z ontologijo, epistemologijo in metodologijo
raziskovanja. S svojim teoretičnim poudarkom na neravnovesju moči znotraj družbenih
odnosov se feministična teorija ni osredotočala samo na preučevanje hierarhije odnosov,
13

Leta 1969 so študentke in študentje Univerze Clark v Massachusettsu ustanovili radikalen geografski časopis
Antipod (Antipod: A Radical Journal of Geography), ki je še danes ena od pomembnejših revij, približuje se že
petdeseti obletnici nastanka. Antipod se je začel kot »beležka iz podzemlja«, saj so ogorčeni študentje in študentke
sprva tiskale revijo v kleti (Spletni vir 5).
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temveč je te odnose izzvala in iskala emancipatorne akademske prakse raziskovanja.
Feministične ideje so tako predstavljale resen izziv tradicionalnemu dojemanju raziskovanja,
ki so ga pred tem dojemali kot povsem objektivnega (Fuller in Kitchin 2004: 2 in 3).
Kljub dolgi tradiciji kritičnega raziskovanja znotraj geografije je teoretičen navdih prihajal v
veliki meri le s strani belih heteroseksualnih moških, ki so prihajali iz angloameriškega
prostora. Bauder in Mauro ne trdita, da je kritični pogled skozi omejeno kulturno prizmo slabši
in determiniran, saj so bili marksistični pristopi zelo aplikativni tudi zunaj kulturnega okvirja
evropske in severnoameriške belske večine. Kljub temu pa je bila marksistična teorija
poglobljena in razširjena prav z razvojem feminističnega in postkolonialnega pristopa (Bauder
in Mauro 2008: 2). Slednji je začel obravnavati vpliv imperializma na ne-zahodne kulture.
Postkolonialna geografija je izpostavila sokrivdo geografije znotraj imperialnih in kolonialnih
projektov že za časa velikih evropskih »odkritij« v 13. in 14. stoletju (Gibbons 2001: 5). Za
geografe in geografinje, ki so prevzeli postkolonialno analizo, je pomembno moralno
povezovanje z »Drugim« in odpiranje možnosti alternativnemu znanju in glasu kolonialnega
»Drugega«, ki je bil do sedaj neslišan (McEwan 2017). Postkolonialna geografija stremi k
odpravi hierarhičnega razumevanja med zahodno kulturo, ki naj bi bila racionalna in
civilizirana, ter ostalimi kulturami, ki naj bi bile iracionalne, zaostale in sprevržene (Gibbons
2001: 5).
Leta 1990 so bili feministični in politično-ekonomski pristopi dopolnjeni ali nadomeščeni s
postmodernistično, poststrukturalistično, postkolonialno in psihoanalitično teorijo. Široko
sprejetje teh filozofskih pristopov v družboslovju in humanistiki so v geografiji opredelili kot
kulturni obrat. Ti pristopi večkrat ostajajo le pri teoretski kritiki akademskih praks in družbe,
zanemarijo pa raziskovanje »na ulicah« ter reševanje problemov skupaj z ljudmi. Postmoderni
pristopi so bili močno kritizirani tudi zaradi izogibanja konceptu »resnice«, saj ga dojemajo kot
politično polje, v katerem pravičnost in pravice postanejo zelo relativne in izmuzljive. Podobno
so bili kritizirani poststrukturalistični pristopi, ker naj bi onemogočali organiziran odpor, saj so
spodnesli kategorije, kot so razred, spol, rasa in seksualnost (predstavljeni kot konstrukti),
okrog katerih se lahko zgodi mobilizacija (Fuller in Kitchin 2004: 2). Z vse večjim
poudarjanjem individualnih, izoliranih identitetnih politik in poudarjanjem kulturnega (pogosto
na račun politično-ekonomskega) se je tudi del marksistične in feministične struje začel
odmikati od razredne politike. Tako imenovani neomarksizem je postopoma prevzemal različne
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reformistično liberalne impulze, kar se je odražalo v opuščanju marksistične geografije oz.
historičnega geografskega materializma (Cox 2005: 5).
Vsa ta nova stališča in teorije so skupaj z zgodnjimi radikalnimi pristopi prispevali k pojavu
izraza kritična geografija. Kljub dolgi tradiciji kritičnega mišljenja v geografiji pa je označba
kritična geografija še vedno dokaj nov pojav. Svojo popularnost je pridobila v Skandinaviji v
začetku leta 1980 s samoorganiziranimi sestanki kritičnih geografov in geografinj, v Veliki
Britaniji pa so se geografi in geografinje pod praporom kritične geografije v sredini
devetdesetih organizirale kot opozicija Kraljevskemu geografskemu društvu (Royal
Geographical Society), ki ga je sponzorirala korporacija Shell Oil, odgovorna za številne kršitve
človekovih pravic in okoljskih predpisov v Nigeriji (Bauder in Mauro 2008: 2). Glavnino
kritične geografije so sprva pokrivali trije nacionalni jeziki (angleščina, nemščina in
francoščina), vseeno pa je treba opozoriti, da imata relativno dolgo tradicijo kritične geografije
tudi Japonska in Brazilija (Kitchin et al. 2009: 348).
V devetdesetih se je ponovno začelo vse bolj razpravljati o prihodnosti marksistične geografije,
marksistične analize pa so začele ponovno vplivati na nekatere feministične in kvir teorije.
Feministična geografija je svoj vstop v mainstream sfero doživela leta 1994 z uvodnim
nagovorom geografinje Susan Hanson o feministični geografiji na Združenju ameriških
geografov (Association of American Geographers). Ustanovljen pa je bil tudi časopis Spol,
prostor in kultura: časopis za feministično geografijo (Gender, Place and Culture: A Journal
of Feminist Geography) (Peake in Sheppard 2014: 319).
Da bi spodbudili mednarodno povezovanje, se kritični geografi in geografinje zbirajo na
konferencah kritične geografije že od leta 1997. Konference so do sedaj potekale v Vancouvru,
Daegu v Južni Koreji, Békéscsabu na Madžarskem, Ciudadu de Mexico, Mumbaju, Frankfurtu
in palestinskem mestu Ramala (Bauder in Mauro 2008: 2). Na prvem srečanju Internacionalne
konference kritične geografije (International Conference on Critical Geography – ICCG) v
Vancouvru se je avgusta 1997 zbralo približno 300 geografov in geografinj, akademikov in
akademičark ter aktivistov in aktivistk iz tridesetih različnih držav. Konferenco so organizirali
študentje in študentke iz Simon Fraser University skupaj z University of British Columbia. S
konferenco so opozorili na skrajni čas, da se kritični geografi in geografinje iz različnih držav
povežejo v internacionalno politično skupino ter zgradijo alternativno opozicijo globalnemu
dogajanju. Internacionalna skupina je postala odgovor na neodzivnost obstoječih nacionalnih
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geografskih društev, ki so pogosto del globalne neoliberalne miselnosti. Posledično so ta
društva vse manj pripravljena zagovarjati alternativno držo, ki jo zastopa internacionalna
kritična geografija. Namen mednarodne skupine kritične geografije je spodbujanje raziskav in
aktivizma v podporo političnim bojem za enakopravno in pravičnejšo družbeno preobrazbo. Ne
pristajajo na vsesplošno potrditev političnih bojev, temveč podpirajo tista gibanja, ki so
sposobna, ne glede na zmago ali poraz, širiti organiziran boj in politično zavest, ki stremi k
pravičnejši družbeno ekonomski preobrazbi. Ti boji temeljijo na gibanjih, ki izvirajo iz spola,
razreda ali rase, in lahko segajo prek prostorskih ali družbenih razlik. Naslavljajo lahko tudi
širšo perspektivo kot jih protiimperialistična, osvobodilna ali okoljevarstvena gibanja. Kar jih
povezuje, je politična volja in zaveza k družbeni egalitarnosti na globalnem in lokalnem nivoju
(Smith in Desbiens 2008: 39 in 42).
ICCG (International Conference on Critical Geography) danes sestavljajo geografi in
geografinje, ki se zavzemajo za razvoj teorije in prakse, potrebne za boj proti družbenemu
izkoriščanju in zatiranju. Mednarodno združenje pa predstavlja tudi alternativo vse bolj
institucionaliziranim in podjetniško organiziranim univerzam. Po besedah Smitha in Desbiens
lahko kritična praksa geografske discipline postane pomembno politično orodje pri obnovi
lokalne in globalne geografije, če stremi k izgradnji pravičnejše družbe. Geografija je služila
kolonialnim in nacionalističnim ciljem ter ustvarjala ideološki diskurz za naturaliziranje
družbene neenakosti. Poznavanje sveta, njegovih podrobnosti in geografskih razlik na lokalnem
ter globalnem nivoju je ključno za soočenje z razmerji politične moči (Smith in Desbiens 2008:
42–43).
Od leta 1997 je naraščalo število konferenc, organizacij in strokovnih revij, ki so razkrila
nadaljnje zanimanje za kritično geografijo. Številne konference, primer je konferenca Onkraj
akademije: Kritična geografija v dejanjih, ki je leta 2001 potekala na Univerzi Northumbria v
Newcastlu, so odpirale nova vprašanja praktičnega izvajanja kritične geografije. Ustanovljen je
bil tudi kritično geografski forum in spletna kritična geografska revija ACME: An International
E-Journal for Critical Geographies, ki izhaja že od leta 2002 in je dostopna vsem brezplačno.
Kljub splošnemu konsenzu pa se okoli temeljnih premis in praks kritične geografije še vedno
odvijajo burne razprave (Gibbons 2001: 2).
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3.2

KRITIKA KRITIČNE GEOGRAFIJE

Predstavniki konservativne struje (npr. David Horowitz, ki je napisal knjigo The Professors:
The 101 Most Dangerous Academics in America) opozarjajo na vzpon levih radikalnih
akademikov in akademičark v anglo-ameriškem svetu, katerih cilj je nič manj kot uničenje
vrednot, metod in ciljev tradicionalnih humanističnih študijev. Ameriški politiki so že
predlagali nadzor nad radikalnimi profesorji in profesoricami, nekatere spletne strani
(professorwatchlist.org) pa spodbujajo študente in študentke, da spremljajo delo levičarskih
profesorjev ali profesoric. Medtem nekatere levičarske učenjake in učenjakinje skrbi, da je
levica postala žrtev lastnega uspeha. Mnogi levi intelektualci in intelektualke naj bi postali
orodje buržoazne hegemonije, saj so nekritični do uporabe hegemonskih konceptov in kategorij,
kot sta globalizacija ali informacijska revolucija. Profesor James Petras pravi, da nekdanji
radikalni učenjaki in učenjakinje hrepenijo po simbolih ugleda, kot so nagrade, štipendije,
nazivi itd., zato svoj radikalizem prilagodijo zagotavljanju uspešne kariere (Petras v Blomley
2007: 53).
Tudi kritična geografija se je ujela v spone akademskega sveta. Mnogi priznavajo očitno
nezmožnost ohranjanja kritične politične predanosti v družbeni geografiji. Nekateri vzroke
vidijo v sistemskih spremembah, kot so propad tradicionalne klasične politike, porast političnih
gibanj okoli feminizma, ekologije, spolnosti in večkulturnost družbe, katera odraža zapletene
etične ter politične probleme, ki naj bi presegale tradicionalne razredne in distribucijske agende
stare levice. Spet drugi deradikalizacijo pripisujejo epistemologiji in praksi kritične geografije.
Pogosto se učenjaki ali učenjakinje, katerih glavna usmeritev je kapitalizem, politično in
intelektualno izolirajo od tistih, ki preučujejo rasizem ali patriarhat. Podobno tudi tisti, ki
raziskujejo globalne razmere, redko sodelujejo s strokovnjaki ali strokovnjakinjami, ki se
posvečajo lokalnim procesom. Profesor Mark Purcell z Univerze v Washingtonu poziva k bolj
sintetični kritični geografiji, ki bi morala temeljiti na sodelovanju med raziskovalnimi
tradicijami in omogočati integracijo novih teoretskih in analitičnih okvirov. Nasprotno pa druge
raziskovalce in raziskovalke skrbi, da je kritična geografija postala preveč razpršena (Purcell v
Blomley 2007: 54 in 55).
Nekateri pozdravljajo množični aspekt različnih glasov, ki naj bi omogočal vedno spreminjajoč
politični diskurz brez ontološkega sidra. Pluralizem znotraj kritične geografije prepoznavajo
kot izziv, ki vključuje demokratični eksperiment, transverzalno politiko, zavračanje prednostne
23

vloge določeni vrsti aktivizma in prepričanje v konstitutivno ter produktivno moč nesoglasja.
Zavračajo marksizem kot prednostno teorijo, zavračajo pa tudi popolno »svobodo« in vztrajajo
pri ohranjanju določenih vrednot, kot sta optimalno politično vključevanje in konstantna
usmerjenost h kritiki moči ter izkoriščanja. Geograf Michael Watts z Univerze v Kaliforniji
trdi, da spreminjajoči svet potrebuje nove koncepte ali vsaj neusmiljeno predelane stare
koncepte v luči sedanjosti. Medtem ko previdno sprejema potrebe po samokritiki, vztraja pri
starih gotovostih, kot so demokracija, socialna pravičnost, zelena politika in internacionalizem.
Marksistični geograf Neil Smith je opozarjal na širitev tako imenovane neokritične geografije,
ki je osnova številnim pluralističnim teorijam znotraj kritične geografije. Smith pravi, da
učenjaki in učenjakinje z zagovarjanjem domnevne etičnosti kapitalizma sprejemajo tudi
liberalno logiko pluralizma. Trik neoliberalizma je ravno v tem, da predstavlja domnevno
svoboden in enakopraven svet za vse, ki se dovolj trudijo. Pravi, da je svet raven, a le za tiste,
ki si lahko privoščijo letalsko vozovnico, za tiste, ki živijo v slumu v Bombaju pa je svet še
kako nedostopen. Nekritični geografi in geografinje ne prepoznavajo hierarhij in posledično ne
prikažejo krajev moči, o kateri bi nujno morali spregovoriti (Smith v Blomley 2007: 57).
David Harvey opozarja, da znanost ponavadi služi interesom države, akademikom in
akademičarkam srednjega razreda ali poslovni eliti, ki financirajo raziskave. Pravi, da
revolucionarna teorija ne poskuša prispevati k razvoju kapitalizma, temveč si prizadeva za
revolucijo in ponuja radikalno novo formulacijo razumevanja. Nekritični geografi in
geografinje izhajajo iz podobnih stališč, vendar ostajajo usmerjeni le v empatijo ali iščejo
začasne rešitve. Harvey govori o »teoriji status quo«, ki želi spremeniti le ovire za posameznika
oz. posameznico, da se lahko pomika po družbeni lestvici (Kitchin et al. 2009: 345).
Preizpraševanje in iskanje novih alternativ znotraj kritične geografije je po besedah Nicholasa
Blomleya nujno, saj smo priča vse večjemu zaostrovanju in trpljenju družbe. Blomley pravi, da
je levici očitno spodletelo, saj večina pasivno sprejema dejstvo, da je lakota na jugu rutinska
stvar, ki pa bi jo lahko preprečili. Prav tako nas dejstvo, da Bill Gates v eni uri zasluži več, kot
vsi delavci in delavke v Liberiji v enem tednu, ne pretrese več. Blomley kljub neoptimistični
napovedi za radikalne geografe in geografinje zaključi s citatom znamenitega radikalnega
profesorja Howarda Zinna, ki opozarja, da zgodovina opominja na krutost, a tudi na stalno
prisotnost požrtvovalnosti, poguma in sočutja. Z nenehnim političnim delovanjem ustvarjamo
nove možnosti. Kljub občutku nemoči in mnenju, da se nič ne da spremeniti, pa Zinn opozori,
da pozabljamo, kako pogosto je prišlo do nenadnega razpada institucij, drastičnih sprememb v
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razmišljanju ljudi, nepričakovanih izbruhov upora proti tiraniji in hitrih zlomov močnih
sistemov, ki so se zdeli nepremagljivi (Blomley 2007: 55 in 56).
Družbenogeografsko raziskovanje je v zadnjih desetletjih priča številnim spremembam, ki vodi
geografe in geografinje k eksperimetiranju z novimi, večinoma kvalitativnimi metodami in
pristopi. Geograf Jernej Mlekuž opozori, da uporaba novih teorij in metod zahteva zavestni
epistemološki zasuk, ki pa ga slovenski družbeni geografi in geografinje še niso opravili
(Mlekuž 2005: 235). Tako slovenski družbeni geografi in geografinje še vedno ne uporabljajo
drugačnih teoretskih nastavkov in znanj iz družbene teorije. Kritična geografija je tako lahko
odgovor na neoliberalizem v šolstvu in geografiji.
3.3

KRITIČNA GEOGRAFIJA V IZOBRAŽEVANJU

»Ko je francoski državnik nedavno razglasil, da je poslanstvo Evropejcev civilizirati nižje rase
s sredstvi, s katerimi so že civilizirali nekatere med njimi – z bajoneti in pokolom – je le
izpolnjeval teorijo, ki jo Evropejci s svojimi sramotnimi dejanji izpolnjujejo vsak dan. A le kako
bi lahko počeli karkoli drugega, ko jih že od malih nog učijo preziranja »divjakov«. Poganstvo
je predstavljeno kot prikriti zločin, »nižja rasa« pa kot nadloga na svetu, ki jo dopuščamo le
toliko časa, dokler nam prinaša profit. /…/ Do sedaj smo Evropejci »civilizirali divjake« z
viskijem, tobakom in ugrabitvami, vcepili smo jim svojo sprijenost in jih zasužnjili. /…/ Vse to
in še veliko drugega mora učiti geografija, če resnično namerava postati sredstvo
izobraževanja« (Kropotkin 1885: 14).
Anarhistični geograf Peter Kropotkin je v članku What Geography Ought to be, ki ga je napisal
leta 1885, podal poleg zgoraj omenjene kritike tradicionalne geografije tudi predloge za
drugačno poučevanje, ki mora stremeti k zagovarjanju in negovanju občutkov za enakopravnost
vseh ljudi. Kropotkin je vztrajal, da je treba prav v učilnicah izvajati egalitarizem, poučevanje
pa mora voditi k razvoju samoupravljanja. Po njegovem so pedagoške prakse neposredno
povezane z razumevanjem geografije. Šele v zadnjih treh desetletjih so angleško govoreči
geografi in geografinje začeli kritizirati navidezno objektivnost, za katero se skriva mainstream
geografija. Kritični geografi in geografinje, na katere je vplival francoski filozof in zgodovinar
Michel Foucault, so postali pozorni na razmerje med znanjem in močjo. Priznavajo, da so
znanje, jezik in naše razumevanje vsakdanjega sveta neločljivo povezani in prepleteni. Sodobni
kritični geografi in geografinje so prišli do zavedanja, da so njihove vloge znanstvenikov in
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znanstvenic, vzgojiteljev in vzgojiteljic, tako kot njihova udeležba v javnem življenju, globoko
politične (Bauder in Mauro 2008: 4 in 5). Zavedanje le tega pa sproži ključni vprašanji: Kaj
storiti in kako uporabiti znanje, da spremenimo svet na bolje.
Geograf John Huckle je eden glavnih kritikov geografskega izobraževanja. V svojih delih
opozarja, da je geografsko izobraževanje neizogibno politično izobraževanje, česar pa se mnogi
učitelji in učiteljice geografije ne zavedajo, saj ne poznajo strukturalističnih razlag družbe in
neenakosti ali pa jih zavračajo ter jih v učilnicah ne omenjajo (Huckle v Walford 1991: 191).
Poučevanje kritične geografije vključuje tudi učne izkušnje, ki učeče izzovejo in jim omogočajo
delo, usmerjeno v družbeno pravičnost in ekološko trajnost. Družbene in okoljske zaveze so
temelji družbeno kritične geografije. Fien pravi, da izobraževanje ne more biti nevtralno, saj
nobena izobraževalna dejavnost ni nevtralna, kajti vsako dejanje v razredu je povezano z
zunanjim ekonomskim, političnim in družbenim redom bodisi dopolnilne ali ustvarjalne oblike
(Fien 1999: 143). Vprašanje je, ali učna dejavnost služi integriranju otrok v sedanji družbeni
red ali otrokom ponuja znanje ter spretnosti za kreativno in kritično ukvarjanje z realnostjo.
Pomemben cilj kritičnega izobraževanja je, da učenci in učenke začnejo uporabljati svoj razum,
saj se lahko le tako obvarujejo pred nekritičnim ponotranjenjem dogem, reproduciranjem že
obstoječih norm in ponavljanjem konvencionalnega znanja. Neodvisno razmišljanje in
sklepanje pa je treba izvajati previdno ter diskretno, saj lahko pride do sprejemanja novih
dogem, ki lahko vodijo v uničenje in nasilje, čemur smo bile priča z vzponom nacizma in
stalinizma v 20. stoletju. Pomemben filozof, ki je vplival na kritično izobraževanje, je tudi Karl
Marx, ki je leta 1845 zapisal enajst tez v odgovor na knjigo Ludwiga Feuerbacha, v katerih je
kritiziral njegovo zanemarjanje vpliva človeške prakse in dejavnosti na oblikovanje ter
razumevanje sveta (Bauder in Mauro 2008: 4). V tretji tezi je zapisal: »Materialistični nauk, da
so ljudje proizvod razmer in vzgoje, spremenjeni ljudje so torej proizvod drugih razmer in
spremenjene vzgoje, pozablja, da spreminjajo razmere prav ljudje sami in da je treba
vzgojitelja samega vzgojiti. /…/ Sovpadanje med spreminjanjem razmer in človeško dejavnostjo
moramo dojeti in racionalno razumeti le kot revolucionarno prakso.« V svoji znameniti enajsti
tezi pa je zapisal, da so »filozofi do sedaj svet le različno razlagali, gre pa za to, da ga
spremenimo« (Marx v Engels 1945: 54 in 55). Akademska dejavnost in izobraževanje sta
dejavnosti, ki vplivata na potek zgodovine in sooblikujeta svet. Bauder in Mauro izpostavljata,
da kritično geografsko izobraževanje ne sme zgolj podajati objektivnih resnic s hipotetičnih
gledišč, kajti raziskovanje in izobraževanje se vedno odvijata v točno določenem geografskem
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kontekstu in točno določenem zgodovinskem času. Kritično izobraževanje stremi k
praktičnemu »revolucionarnemu« poučevanju, saj oblikuje načine, kako ljudje razumejo svet
in kako delujejo na podlagi tega razumevanja (Bauder in Mauro 2008: 4).
Osrednja vloga kritične geografije je po besedah Johna Huckla kritično in emancipatorno
izobraževanje. Pri pouku geografije bi se morali učenci in učenke naučiti, kako družbe nastajajo
in se spreminjajo ter kako se spreminja pokrajina ter odnosi med ljudmi in pokrajino. Huckl
pravi, da mora vsebina kurikuluma

temeljiti na resničnosti (nezaposlenost, tehnološke

spremembe, revščina, degradacije okolja), ki pa jo je mogoče spreminjati. Pri pouku bi bilo
prav tako dobro uporabljati dialog, skozi katerega bi učitelji oz. učiteljice in učenci oz. učenke
vzpostavili kritično zavedanje o sebi in svojem položaju, analizirali vzroke in posledice ter
iskali načine, s katerimi bi te realnosti lahko spreminjali. Primer družbeno kritičnega
geografskega kurikuluma je bil predstavljen v knjigi Poučevanje geografije za boljši svet
(Teaching Geography for a Better World, 1988). Slednji bi moral temeljiti na razvoju
geografskega znanja, veščin in odnosov ter podpirati sledeče ideale:
-

spoštovanje do zemlje in vseh njenih bitij;

-

varovanje okolja kot predpogoj zdrave družbe;

-

pripravljenost pravične porazdelitve svetovnega bogastva med vsemi ljudmi;

-

zaščita pravic do virov za prihodnje generacije;

-

harmonija med ljudmi različnih ras in veroizpovedi ter prakticiranje pozitivne
diskriminacije za odpravo sedanjih neenakosti;

-

zavrnitev socialne nepravičnosti;

-

zavračanje družbeno nepravičnih in okoljsko potratnih praks v rudarstvu, proizvodnji in
potrošništvu;

-

razvoj družbeno in okoljsko koristnih izdelkov, delovnih mest in praks;

-

zmanjšanje proizvodnje vojaškega orožja in uničenje jedrskega orožja;

-

razvoj politike nejedrske energije, večja učinkovitost obnovljivih virov energije;

-

participatorna demokracija na vseh ravneh družbe (Huckl v Fien 1999: 140, 146 in 147).

Družbeno kritični geografski kurikulum bi učil tudi o tem, da družbeni in okoljski problemi
niso posledica posameznikove ali posamezničine nevednosti, temveč delovanja kapitalističnega
gospodarstva. Fien pravi, da neoliberalizem temelji na dobičku – procesu, ki se lahko odvija
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samo z neenako distribucijo in izkoriščanjem ljudi, živali ter okolja po vsem svetu (Fien 1999:
147).
Kot usklajen niz vrednot in prepričanj zagotavlja izobraževalna ideologija določene filozofske
okvire in usmeritve, ki jih lahko uporabimo pri usmerjenju izobraževalnih politik in za razlago
njihovih posledic. Analiziranje izobraževalnih načel je korak za prepoznavanje značilnosti
kritičnega geografskega izobraževanja. Profesor Stephen Kemmis je predstavil tri kategorije
izobraževalne ideologije: poklicna/neoklasična usmeritev, liberalna/progresivna usmeritev in
družbeno-kritična usmeritev izobraževanja (Kemmis v Fien 1999: 144).
Poklicna/neoklasična usmeritev izobraževanja
Poklicna/neoklasična usmeritev razume izobraževanje, socializacijo in usposabljanje kot
pomoč učencem in učenkam pri njihovemu iskanju lastnega mesta v družbi. Za to jim da
potrebne kompetence za izpolnjevanje predvidenih delovnih/službenih nalog. To izobraževanje
sprejema tehnokratske in vodstvene vrednote ter nekritično sprejema obstoječe družbene
strukture ter hierarhije, kar vodi v ohranjanje razrednih in spolnih neenakosti in nekritično
zasledovanje ekonomske rasti, ki povzroča okoljsko degradacijo. Poklicna/neoklasična
usmeritev vključuje izobraževalne značilnosti, kot so: inštrumentalni pogled na vlogo šole v
družbi; znanje razume kot znanstveno objektivnost; temelji na teoriji vedenjskega učenja;
poudarek daje na učiteljevi oz. učiteljičini avtoriteti, razrednemu nadzoru, homogenim in
pretočnim razrednim skupinam ter ocenjevalnim standardom. Takšen pogled na geografijo v
kurikulumu se odraža v pristopih, ki geografijo vidijo le kot študij fizičnih sistemov, prostorskih
procesov ali kot prispevek k zaposlitvi (Fien 1999: 144 in 145).
Liberalna/progresivna usmeritev izobraževanja
Liberalna/progresivna usmeritev vidi izobraževanje kot pripravo na življenje in delo. Učencem
in učenkam nudi pomoč pri izpolnjevanju širokega spektra življenjskih vlog s širokim splošnim
izobraževanjem. Liberalno/progresivno izobraževanje si prizadeva za razvoj družbe z
izobraževanjem avtonomnih posameznikov in posameznic. Liberalna/progresivna orientacija
vrednot ceni individualne dosežke in odličnost. Priznava, da je treba obravnavati družbene
probleme, a sprejeti le reformistične spremembe. S tem liberalna/progresivna usmeritev
izobraževanja tiho potrjuje reprodukcijo družbenih odnosov in služi konservativnim interesom
(Fien 1999: 145).
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Družbeno-kritična usmeritev izobraževanja
Družbeno-kritična usmeritev v izobraževanju temelji na prepričanju, da izobraževanje igra
pomembno vlogo skupaj z drugimi družbenimi institucijami pri ustvarjanju pravičnejše in bolj
demokratične družbe. Usmeritev k osebnemu razvoju in doseganju ciljev sta skupna tako
liberalnemu kot tudi družbeno-kritičnemu izobraževanju. Kljub temu pa družbeno-kritično
izobraževanje opozarja na pomanjkljivost izobraževalnih ciljev v svetu, ki je strukturno
neenakopraven glede na razredne, spolne in rasne odnose ali v katerem globalno politično
gospodarstvo ohranja in krepi vzorce družbenega in ekološkega nazadovanja. Šolo, učitelje in
učiteljice ter učence in učenke vidi kot aktivne članice oz. člane družbe, ki se lahko s kritičnim
razmišljanjem in delovanjem v družbi osvobodijo hegemonističnih vplivov potrošništva,
medijev in drugih interesov ter aktivno ustvarjajo pravičnejši svet, v katerem živijo. Družbenokritična orientacija je z zavedanjem, da izobrazba nikoli ne more biti ideološko nevtralna,
zavezana k dejavnim pedagoškim pobudam, katerih cilj je spodbujanje družbene pravičnosti,
enakopravnosti in demokracije s premišljenim etično zasnovanim ter odgovornim
preučevanjem družbenih problemov. Njen cilj je tudi aktivno sodelovanje pri razvoju
nenehnega izboljševanja družbe za vse (Fien 1999: 145 in 146).
Kritična geografija je v osemdesetih letih, po besedah geografa Morgana, opozorila na
perspektivo geografskega izobraževanja, ki ni naslavljala kritičnih vprašanj o naravi
kapitalističnega produkcijskega sistema, modelov razvoja, razmerji med družbo in naravo ter
družbenih delitev, ki obstajajo na podlagi razredov, rase in spola. Tisto, kar preseneča kritične
geografe in geografinje, je ravno tišina, ki se vleče vse do danes v zvezi z vprašanjem vsebine
kurikuluma. Zdi se, da so učitelji in učiteljice geografije sprejeli idejo, da alternative več ne
obstajajo (Morgan 2011: 119 in 120).
Pri šolski geografiji smo v zadnjih letih priča odstranjevanju vsebin geografije, saj se vse bolj
posveča kompetencam ali spretnostim, ki jih mladi potrebujejo za produktivno vlogo v
gospodarski prihodnosti države (Morgan 2011: 120). Didaktik Damijan Štefanc opozarja na
neoliberalistično ozadje kompetenčnega diskurza, ki izobraževanje primarno razume kot
funkcijo, ki je podrejena ekonomskim zahtevam. Kompetence so v svojih bistvenih potezah
postale ideološki govor, saj nastopajo kot nedorečen koncept, ki meri funkcionalni potencial
posameznika ali posameznice, v pedagoškem diskurzu pa nastopajo kot totalna formula, ki
združuje v sebi celoto zaželenih, medsebojno tudi protislovnih vzgojno-izobraževalnih učinkov
(Štefanc 2007: 83 in 84).
29

Zanemarjanje vprašanja vsebine šolske geografije temelji na nastanku novega soglasja, da se je
napredno zahodno gospodarstvo temeljito spremenilo in da to zahteva korenito prestrukturirano
šolanje. Argumenti za prestrukturiranje so, da zdaj živimo v globalnem »gospodarstvu znanja«
(knowledge economy) in je treba ponovno razmisliti o naravi znanja ter učenja. Te tako
imenovane »nove« ideje o znanju in učenju imajo pomembne posledice na to, kako so šole
organizirane. Odražajo se v pozivih k razvoju kognitivnih veščin »višjega reda«, kot so
reševanje problemov, metakognicija, učenje učenja itd. Prav tako je pomembno, da učenci in
učenke pridobijo »mehke veščine«, kot so: timsko delo, empatija in sodelovanje (Morgan 2011:
120). V zadnjih letih se je z radikalno drugačnim poimenovanjem znanja posledično znižal tudi
standard splošne izobrazbe.14 Prizadevanje za razvoj ključnih kompetenc terja svoj čas, to pa
pomeni, da je vsebinskega znanja na ravni podatkov, informacij, pojmov in dejstev nujno nekaj
manj, kar pa se bi nadoknadilo z boljšo strukturiranostjo, uporabnostjo teh znanj in
medpredmetnim povezovanjem (Štefanc 2007: 97).
Štefanc pušča ob strani vprašanje, kako je mogoče manj znanja preprosto nadomestiti z boljšo
strukturiranostjo in uporabnostjo teh znanj, ter se sprašuje, kateremu znanju se bomo torej
odrekli. Pravi, da zagovorniki in zagovornice neoliberalnih pogledov na izobraževanje nimajo
dilem pri odgovoru: pomembna je uporabnost oz. koristnost znanja na trgu dela. Torej zgolj
tisto, ki po ekonomski logiki ustvarja »dodano vrednost« (Štefanc 2007: 97). V zborniku
Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost se večkrat izpostavi nujnost ponovnega
prečiščenja učnih vsebin. Nevenka Cigler pravi, da bi s premišljenim krčenjem vsebinskih ciljev
omogočili uvajanje sodobnejših oblik učenja in poučevanja v geografiji. Geografinja Sabina
Popit pa obveznost krčenja vsebine pripisuje prevelikemu obsegu razpoložljivega vedenja o
svetu in dostopnosti podatkov (Cigler v Planinc 2005: 138; Popit 2005: 151). Sabina Popit
pravi, da je izbor tega znanja lahko naloga skupine strokovnjakov in strokovnjakinj z različnih
področij, vendar bomo v tem primeru ostali pri prvi točki, kjer je pomembnih »preveč«
podrobnosti. Zato pri razbremenitvi učnega načrta za geografijo predlaga vodili življenjskost in
uporabnost (Popit 2005: 151). Krčenje geografske vsebine je v zborniku samo po sebi umevno
in ni tematizirano, prav tako se ne podvomi v sam sistem, v katerem živimo, in kaj se smatra za
koristno v kapitalističnemu sistemu. Nepoznavanje globalnih vzrokov za krčenje vsebin in
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Zdenko Kodelja opozarja, da se je v zadnjih letih povečalo število odličnjakov in odličnjakinj v osnovnih šolah.
Odličen uspeh je seveda nekaj dobrega pod pogojem, da ni dosežen na račun zniževanja meril zahtevnosti. Če je
odličnjakov in odličnjakinj čedalje več zaradi nižjih meril, smo tako priča inflaciji vrednosti ocen (Kodelja 2012:
29 in 32).
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sprejemanje neoliberalnega diskurza v geografijo kaže na to, da profesorji in profesorice
geografije tiho sprejemajo reforme, ki so voda na mlin hierarhično-izkoriščevalskemu sistemu.
Damijan Štefanc opozori, da mladim očitno danes ni treba več veliko vedeti, saj bodo
informacije že dobili, ko in če bo to potrebno – pomembno pa je, da bodo z njimi znali upravljati
tako, kot so to predvideli tisti, ki so jim jih dali (Štefanc 2007: 98).
Ker osrednja skrb geografskih učiteljev in učiteljic ni več vsebina kurikuluma, saj se pozornost
namenja procesom poučevanja in zagotavljanju, da vsi učenci in učenke dosežejo svoj
potencial, se s tem spreminja tudi identiteta učitelja in učiteljice. Poučevanje se vse bolj
zaznamuje kot tehnično in ne kot intelektualno ali ustvarjalno dejavnost, od moderatorjev in
moderatoric (kot učitelje in učiteljice pogosto imenujejo danes) pa se pričakuje, da se bodo v
skladu z nacionalnimi smernicami za poučevanje pouka zavzemali za strategije, ki naj bi
maksimalizirale merljive učne rezultate (Morgan 2011: 120). Geografinja Tatjana Resnik
Planinc v svojem članku predstavi izzive prihodnosti pouka geografije, v katerem pri ciljih za
učiteljice in učitelje geografije zaključi, da morajo ti postati menedžerji ter menedžerke učenja
znotraj prenovljenega in posodobljenega pouka geografije (Planinc 2005: 144). Dušan Rutar pa
opozarja na vse večje priseganje učiteljev in učiteljic na neposredna in konkretno praktična
dela, ki so pričela degradirati učiteljevo oz. učiteljičino vlogo – učitelji oz. učiteljice se
spreminjajo v serviserje oz. serviserke, tehnike oz. tehnice in birokrate oz. birokratinje (Rutar
2002: 10). Tudi John Huckle opozarja na deprofesionalizacijo dela učiteljic in učiteljev
geografije, ki so prevzeli vloge tehnikov in tehnic ter dostavljajo predpisano vsebino, ocenjujejo
in stratificirajo učeče s sklicevanjem na standarde ter porabijo več časa za birokratske zadeve
kot za samo vsebino (Huckle 2002: 255). Rutar pravi, da so učitelji oz. učiteljice pozabile na
svojo dolžnost, ki je jasna: javna raba uma in boj za obče dobro. Učitelji in učiteljice kot javni
intelektualci oz. intelektualke niso prijazne »matere« niti tehniki oz. tehnice, ki usposabljajo
učence in učenke, da bodo razvili določene kompetence in ostali poslušni prekarci oz. prekarke.
Učiteljice in učitelji so najprej in zlasti misleci, njihovo delo pa je zavezano posebnemu cilju,
ki ni niti objektivna, nevtralna vednost niti politična korektnost, temveč zgodovinska
naravnanost. Kot je že omenil D. Rutar, morajo učenci in učenke ozavestiti, da svet ni nastal
včeraj in ni padel z neba v že izdelani hegemonistični obliki, ki se je ne da spremeniti (Rutar
2002: 8).
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3.4

KRITIČNI UČITELJI IN UČITELJICE GEOGRAFIJE

Francoski zgodovinar Jacques Le Goff je učitelje v visokem srednjem veku označil kot
intelektualce – ti opravljajo poklic misleca in svoje mišljenje posredujejo preko učenja. Od
takrat se je vloga univerz ves čas spreminjala, a pojem intelektualca se je ohranil do danes.
Intelektualci in intelektualke so visoko izobraženi učenjaki oz. učenjakinje, ki s svojim
delovanjem narekujejo družbeni in znanstveni napredek, hkrati pa so prvi, ki bi morali
opozarjati na krivice v naši družbi (Hrženjak 2015). Noam Chomsky je zapisal, da imajo
intelektualci oz. intelektualke možnost razkrivati laži svojih vlad in analizirati njihova dejanja
z razkrivanjem vzrokov, motivov in pogosto skritih načrtov. Na Zahodu jim to omogoča prav
politična svoboda, dostop do informacij in svoboda izražanja. Zaradi ustrezne izobrazbe lahko
raziščejo resnico, ki leži pod tančico ideologij, lažnih predstav in razrednih interesov. Vsi ti
privilegiji od intelektualcev in intelektualk zahtevajo odgovornost, da vztrajajo pri resnici,
njihova dolžnost je, da dogodke osvetlijo v njihovi zgodovinski perspektivi (Chomsky 2011:
53, 54 in 74).
Že antični misleci so opozarjali, da mora tistega, ki razmišlja, zanimati tudi, v kakšnem svetu
živimo. To pomeni, da bi se moral ukvarjati s političnimi temami in vprašanji ter svojo stroko
uporabiti tako, da bi izpolnil dolžnost, ki jo ima kot politično bitje. Slednji pa ima dolžnost, da
ustvarja pogoje skupnega dobrega (Hrženjak 2015). Učitelji in učiteljice kot intelektualci oz.
intelektualke bi se morali usposabljati za samostojno in kritično intelektualno delo. Rutar
opozarja, da je skrajni čas, da učitelji in učiteljice prevzamejo vlogo intelektualcev in
intelektualk, ki aktivno oblikujejo šolsko polje in ne zastopajo reform ter praks »od zgoraj«.
Sam meni, da se šole le še prilagajajo liberalnim kapitalističnim reformam, ki ne poznajo milosti
in temeljijo na tekmovanju ter standardiziranju (Rutar 2002: 11-22). Kot geografi in geografinje
bi morali učitelji oz. učiteljice zastopati etično naravnanost in odgovornost do sveta ter svoje
učence in učenke usmerjati k razmišljanju o bolj pravični in demokratični družbi.
The International Critical Geography Group je v svoji izjavi navedla točke, ki lahko postanejo
smernice tudi za učitelje in učiteljice geografije:
1. Zahteve in boj za družbene spremembe, katerih namen je odprava prevladujočega
kapitalističnega izkoriščanja, imperializma, nacionalne agresivnosti in okoljskega
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uničenja. Zatiranje na podlagi spola, rase, vere in spolne usmerjenosti je nedopustno.15
Zavračanje izoliranih akademskih raziskav, ki so samoumevne in ne verjamejo, da
družbena znanost služi vsem ljudem in ne zgolj vse bolj podjetniško usmerjenim
univerzam.
2. Prizadevanje za izgradnjo družbe, ki vzpodbuja razlike, a ne omejuje socialnih in
ekonomskih možnosti.
3. Pridružitev obstoječim družbenim gibanjem izven univerz, ki se borijo za pravičnejšo
družbo.
4. Podpiranje internacionalnosti, saj zatiranje ne pozna nacionalnih mej. Dostop do
različnih virov je nepravično razporejen, zato je potrebno prevzeti odgovornost za
neenakost in vključiti glasove zatiranih v akademske razprave ter sama dejanja (Smith
in Desbiens 2008: 43).
Predano geografsko poučevanje je namensko in vrednostno usmerjeno. Etična poklicna
dolžnost učiteljev in učiteljic geografije je, da svoje delo uporabijo kot sredstvo za družbeno
preobrazbo. To pa vodi k akademskemu aktivizmu, ki ga lahko učitelji in učiteljice izvajajo
preko štirih Westovih modelov (ki so poimenovani po ameriškem filozofu in aktivistu Cornellu
Westu). Prvi model je usmerjen k političnemu delu, ki je omejeno predvsem na učilnice,
konference in znanstvene revije. Geografi in geografinje lahko skozi kritično produkcijo znanja
širijo teorije in prakse, ki razkrivajo npr. vzroke za globalno neenakost. Drugi model je povezan
z izgradnjo kritičnih skupin znotraj akademije, ki vzdržujejo in ohranjajo opozicijsko kritično
intelektualno skupnost. Tretji model pa poziva k neposrednemu kritičnemu posredovanju
intelektualcev in intelektualk v javni diskurz in razprave. Ti posegi lahko potekajo na različne
načine: dokumentarci, javne tribune, okrogle mize, medijski odzivi itd. Te strategije omogočajo
mobilizacijo in inspiracijo večjega števila ljudi. Pri tem obstaja nevarnost kulta osebnosti, ki
gre z roko v roki z visokim javnim položajem intelektualca ali intelektualke – kult osebnosti pa
vodi tudi do elitizma in reprodukcije hierarhije. Zadnji model zahteva, da intelektualec oz.
intelektualka postane »kritični filter«. Za uresničevanje takšnega modela je nujno, da je oseba
seznanjena z najnovejšimi ugotovitvami o kulturi in družbi, poleg tega pa mora spremljati (ali
celo sodelovati) delovanje progresivnih organizacij. »Kritični filter« pomeni povezavo
15

Tako v geografiji kot pri drugih znanstvenih disciplinah se povsem zanemarja zatiranje na podlagi speciesizma,
ki koncept vrste uporablja za razvrščanje bitij in njihovo moralno pomembnost. Gre za ideologijo, ki proizvaja in
zakoreninja inštrumentalno gledanje na živali in tako upravičuje, da se jih obravnava kot podrejeno obliko
življenja. Živali se obravnava kot dobrino, ki obstaja izključno za zadovoljevanje človeških želja in potreb (Spletni
vir 6).
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najboljšega iz akademske sfere z najboljšimi neakademskimi organizacijami, ki se borijo za več
demokracije, svobodo itd. (Blomley 2008: 30 in 31).
Po besedah Kropotkina so dobri učitelji oz. učiteljice navdihnjeni z resnično ljubeznijo do dela
z mladimi kot tudi do predmeta, ki ga poučujejo. Ta navdih pa lahko vzdržujejo le, če
poučevanja ne dojemajo kot poklic. Kropotkin je že v 19. stoletju zapisal vizijo o prostorih, kjer
bodo mlade generacije prejemale znanje in izkušnje starejših, ti pa bodo nova znanja, ideje in
energije črpali od mladih, da bodo združeni v skupnem boju za boljšo prihodnost (Kropotkin
2008: 22). V 21. stoletju, ko smo priča vse večji represiji družbe in postaja vse bolj očitno, da
je življenje v kapitalizmu trdo in neusmiljeno, so ideje Kropotkina še zmeraj aktualne. Po
besedah Rutarja je nagovarjanje otrok in mladostnikov k prilagajanju izkoriščevalskemu
sistemu, da bi morda nekoč uspeli, ideologija uspešnih, ki jim je že tako in tako dobro postlano,
njihove ideje pa so ravno zato cinične (Rutar 2002: 13).
4

NEOLIBERALIZEM V GEOGRAFSKEM IZOBRAŽEVANJU – diskurzivna
analiza terminov v učnih načrtih geografije

V kolikšni meri je neoliberalizem vdrl v šolski prostor in posamezne discipline, lahko
spremljamo na različnih ravneh. Prva je splošnogospodarska, druga je politična, tretja ideološka
in četrta diskurzivna (Vezjak 2014: 8). V tem poglavju bomo podrobneje predstavile
diskurzivno raven skozi splošen terminološki besednjak, ki je pomemben del geografskega
kurikuluma. Termini, kot so družba znanja, vseživljenjsko učenje, učenje učenja in trajnostni
razvoj, so konceptualizirali razumevanje šolskega polja in posameznih disciplin (v našem
primeru geografije) ter jih predrugačili. Vezjak pravi, da se je tudi znanje podredilo novi vlogi
šole, ki mora proizvajati človeški kapital oz. fleksibilno delovno silo (Vezjak 2014: 8), kar
zadeva vse šolske predmete, tudi geografijo. S tem pa se spreminja oblika dela in vloga učiteljev
ter učiteljic geografije.
Pojavile so se že kritike nekaterih geografskih učbenikov, ki odražajo rasizem, etnocentrizem,
seksizem in paternalizem,16 manjko slovenske literature pa priča o tem, da so geografi in

16

Primeri: Ajda Redinja, Učbeniki kot akter pri zahodni konstrukciji Afrike (diplomsko delo); Nataša Hrastnik,
Kje je Afrika v slovenskih učbenikih? (Delo); Janez Pirc, Misrepresentations of Africa in contemporary Slovene
school textbooks.
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geografinje liberalno navdihnjenemu terminološkemu transferju, ki počasi vpliva na
redefiniranje geografije, namenili zelo malo pozornosti. Laval opozarja na neoliberalistično
redefiniranje šolskih predmetov, ki jim odvzema kritično ter politično referenco. Po njegovem
mnenju so šolske institucije in šolski predmeti vse bolj podvrženi logiki produktivnosti in
rentabilnosti prostega trga. Na podlagi Lavalovih ugotovitev lahko sklepamo, da je zaradi
»menedžerskih pojmov« (Laval 2005: 64 in 65) mogoče tudi pouk geografije podvreči pritisku
družbenih in ekonomskih logik, ki so bile doslej zunaj te discipline. Zgoraj omenjene termine
(družba znanja, vseživljenjsko učenje, učenje učenja in trajnostni razvoj) bomo s pomočjo do
sedanje

kritične

analize

neoliberalizma

in

zgoraj

omenjenega

neoliberalističnega

prestrukturiranja šolstva podrobneje analizirale in predstavile njihovo vpetost v geografski učni
načrt.
4.1

DRUŽBA ZNANJA

Kakšen odnos do znanja imamo v družbi znanja ni enostavno vprašanje. Odprto vprašanje pa
ostaja tudi, kakšen je odnos do znanja v dejanski družbi znanja in kakšen v nedejanski družbi
znanja. Ali se naša družba samo želi prikazati kot družba znanja in v resnici obstaja le kot fikcija
(Kodelja 2013: 37)? Kakšen je odnos med znanjem in ekonomijo znotraj tega koncepta? Ali
gospodarstvo in ekonomija prispevata k občemu napredku in h kvalitetnejšemu življenju
vsakega posameznika oz. posameznice ali smo priča podrejanju znanosti in znanja
kratkoročnim ciljem ekonomije oziroma povečanju profita (Autor 2013: 16)? V učnih načrtih
za geografijo v osnovnih in srednjih šolah (splošne, klasične, ekonomske in strokovne
gimnazije) se koncept družbe znanja še ne pojavlja.
Družba znanja naj bi bila družba, ki vsebuje vse več znanja, njena uspešnost pa se povečuje s
hitrostjo povečevanja količine znanja. Toda o kakšnem znanju govorimo, če je družba znanja
hkrati kapitalistična družba, kjer šteje le znanje, ki povečuje osebno konkurenčnost in
konkurenčnost družbe kot celote (Krašovec 2014: 73)? Sam termin izvira iz konca šestdesetih
let 20. stoletja, ko so ga vpeljali in popularizirali družboslovni znanstveniki, kot so Robert E.
Lane, Peter F. Drucker in Daniel Bell, ki so identificirali spremembo v načinu produkcije in
organizacije dela po povojnem obdobju gospodarske rasti (Rutar 2013: 12). Z industrijsko
avtomatizacijo in novimi informacijskimi in drugimi tehnologijami je postalo klasično ročno
delo vse bolj odvečno, večjo produktivnost in konkurenčnost pa je prinašalo znanje. Slednje je
bilo po besedah Druckerja privilegij bogatih, zdaj pa je znanje ekonomska nujnost, zato si
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družba ne more privoščiti omejitve dostopa do izobraževanja. Pri Druckerju ne gre za
kakršnokoli znanje ali izobraževanje, temveč za specifični tip izobraževanja, ki veča
produktivnost in konkurenčnost. V primeru Druckerja je večji dostop do izobraževanja strogo
ekonomski ukrep, ki ne vodi nujno do družbene in politične emancipacije ali spreminja razmerji
podrejenosti in izkoriščanja (Drucker v Krašovec 2013a: 95). Podobno razumevanje znanja in
koncepta družbe znanja zasledimo tudi v strateških dokumentih politično vplivnih mednarodnih
ustanov in najvišjih evropsko ter nacionalno političnih institucij. Strateški dokumenti EU pa
nimajo vpliva samo na odnos nacionalnih politik do znanja in družbe znanja, temveč tudi na
samo razumevanje in uradno razlago teh konceptov v državah članicah. Tak dokument je tudi
Lizbonska strategija iz leta 2000, ki sodi med ključne strateške dokumente EU in v kateri je
družba znanja opredeljena kot cilj, ki ga je treba šele doseči. Kodelja zapiše, da Lizbonska
strategija postavlja za cilj znanje, ki nima inherentne vrednosti, temveč ima vrednost samo kot
sredstvo za doseganje gospodarske rasti in izboljšanja konkurenčnosti evropskega
gospodarstva. Znanje ima tako le inštrumentalno vrednost, ki ga lahko spremenimo v dobiček
v gospodarstvu (Kodelja 2013: 38-40). Interes gospodarstva v kapitalizmu sovpada s privatnim
interesom lastnikov ali delničarjev podjetja. Ob tem pa ta interes zaznamuje maksimizacija
dobička, pa četudi je podjetje trajnostno naravnano, saj kapitalizem enači trajnostno rast oz.
gospodarsko rast s trajnostnim razvojem (Autor 2013: 20).
V kapitalizmu vsa znanja nimajo enake vrednosti. Pomembna so znanja, ki omogočajo
inovacije v procesu produkcije in v produktih samih. Krašovec poudari, da so v družbi znanja
pomembna tista znanja, ki pripomorejo k povečanju produktivnosti in izboljšanju procesa
produkcije (izboljšani stroji, nova tehnika, boljše tehnike discipliniranja delavcev in delavk
itd.), in znanje, ki omogoča učinkovitejšo prodajo proizvodov ali storitev (tržna uresničitev).
Logika kapitalistične dinamične produkcije, ki se skriva za vrtoglavo motivacijo nenehnega
ustvarjanja inovacij, je pocenitev proizvodnje za ustvarjanje presežnega dobička. Uvedba
boljših strojev omogoča hitrejšo in poenostavljeno proizvodnjo. Dobiček se tako ustvarja s
prodajo večjega števila blaga, ki omogoča cenejšo prodajo od konkurence, in z znižanjem
sredstev, namenjenih za plače, saj lahko s poenostavljenimi stroji zaposlimo manjše število ali
celo manj kvalificirano delovno silo. Vse več inovativnih načinov organizacije dela, ki uvajajo
strožji nadzor nad zaposlenimi, rekombiniranje in deljenje dela ter vključevanje delavske
samoiniciativnosti in kreativnosti pri načrtovanju proizvodnje, omogočajo še večjo učinkovitost
dela, višjo produktivnost in kakovost blaga ali storitev. Glavna motivacija ves čas ostaja ista –
narediti več v krajšem času s čim manj stroški. Če se povečajo investicije v javno izobraževanje
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in znanost ter se znanost tesneje poveže z zahtevami gospodarstva, lahko podjetniki pričakujejo
brezplačen in stalen dotok znanstvenih ter tehnoloških inovacij (Krašovec 2014: 73–74).
Stična točka gospodarstva in znanosti se kaže, ko slednja omogoča odkrivanje novih produktov
in izboljšav. Vendar so izumi in tehnične izboljšave le del določenega področja znanosti.
Tekom zgodovine so bili v trenutku odkritja številni dosežki brez neposredne uporabne
vrednosti (npr. Einsteinova relativnostna teorija). Kot pomemben prispevek k splošnemu
razvoju pa se je njihova uporabnost izkazala šele kasneje. Prav tako so v raziskovanju nujne
zmote, saj prinašajo strukturno vrednost za nadaljnji razvoj znanosti. Prav tako vseh dosežkov
znanosti ne moremo ekonomsko unovčiti. Sodelovanje gospodarstva in znanosti je dobrodošlo
in koristno, a le v določeni meri. Ko gospodarstvo postane prevladujoč ali celo edini segment
znanosti, lahko napovemo njen konec (Autor 2013: 20-21).
Uvajanje podjetniške miselnosti v celoten šolski sistem, povečanje deleža financiranja
programa mladih raziskovalcev in raziskovalk v gospodarstvu ter vse pogostejše uvajanje
modela javno-zasebnega partnerstva, kjer se produkt raziskovalne dejavnosti usmerja le k
potrebam in zahtevam gospodarstva, kaže vse večjo podrejenost znanosti ekonomski
racionalnosti (Krašovec 2012: 224 in 225). Različni javni razpisi, ki jih razpisujejo javne
agencije, kot sta SPIRIT (Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja
ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu
2017/2018) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Javni razpis Krepitev kompetence
podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih
šolah 2017), podpirajo podrejenost znanja kapitalističnemu ekonomskemu modelu. Ministrstvo
sodeluje in se usklajuje tudi z drugimi resorji, kot je zgoraj omenjena agencija SPIRIT in
Gospodarska zbornica Slovenije, s čimer želijo celostno opolnomočiti mlade s kompetencami,
s katerimi bodo lahko »konkurenčni na trgu tako doma kot v svetu«. Tudi v Zakonu o osnovni
šoli je med cilji izobraževanja v 2. členu navedeno razvijanje podjetnosti kot osebnostne
naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenja. Tudi učni načrti
različnih predmetov v osnovni in srednji šoli med učnimi izidi navajajo znanja, spretnosti in
naravnanosti s področja podjetnosti, saj je podjetnost treba postopno razvijati že v mladosti.
Med podjetniške kompetence naj bi spadale sledeče: ustvarjalnost in samoiniciativnost,
reševanje problemov in kritično mišljenje, sprejemanje odločitev in prevzemanje tveganj,
prilagodljivost in vztrajnost, samodisciplina in čut odgovornosti, vodenje in skupinsko delo,
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načrtovalne in organizacijske sposobnosti, razumevanje družbenega, ekonomskega in
kulturnega konteksta, jezikovne spretnosti itd. (Spletni vir 7).
V učnem načrtu za geografijo (program splošne, klasične in ekonomske gimnazije) se pod točko
Vključevanje ključnih kompetenc v pouk geografije nahaja tudi podjetnost. Dijaki in dijakinje
naj bi skozi podjetnost razvijali sledeče kompetence: osnovne veščine podjetniškega obnašanja
(načrtovanje, organiziranje, analiziranje, komuniciranje, dajanje napotkov, izpeljava naloge,
vrednotenje ipd.); osnovni vpogled in veščine načrtovanja razvoja v pokrajini ter njegovo
izvedbo; zmožnost delati in se prilagajati skupini; inovativnost, voljo do pobud ter zmožnost
dejavnega delovanja in pozitivnega odziva na prostorske spremembe; zmožnost prevzemanja
odgovornosti, zmožnost oceniti in po potrebi sprejeti tveganje; zavedanje o nepredvidljivosti
dolgoročne zaposlitve ter potrebe iskanja in sprejemanja raznovrstnih priložnosti (Učni načrt
za splošne, klasične in ekonomske gimnazije 2008: 14). V učnem načrtu za geografijo
(strokovne gimnazije) se pod točko Splošni cilji/kompetence tudi pojavlja podjetnost, ki jo
opredelijo kot »presoja posegov v pokrajino, trženje pokrajine, ukrepi proti naravnim nesrečam
in možnosti samozaposlitve z uporabo geografskega znanja ter povezovanje pokrajinskih
značilnosti s svojo stroko so veščine, ki jih sistematično razvija pouk geografije. Prav tako se
pod točko Izbirni del: ponudba izklopov za 70 ur ponuja Uporabni in podjetnostni vidik
geografije v poklicu – najmanj 1/5 predvidenih ur. Navedeni so učni cilji, primeri dejavnosti za
pouk in priporočila, odnosni cilji in minimalni standardi (Učni načrt za strokovno gimnazijo
2008: 8, 23–25). V učnih načrtih geografije za osnovne šole se termin podjetnost ne pojavlja.
Podjetnost, ki je sestavni del učnih načrtov za geografijo v srednjih šolah in je tudi cilj
izobraževanja v Zakonu o osnovnih šolah, geografsko znanost podreja kapitalističnim
ekonomskim smernicam. Kljub temu da so mnoge kompetence, ki so npr. zapisane kot veščine
podjetniškega obnašanja (načrtovanje, organiziranje, analiziranje, komuniciranje itd.) povsem
splošne in zaželene, so tu opredeljene kot posebej značilne za podjetnost in podjetniško
razmišljanje. Krašovec opozarja tudi na to, da se šolstvo zelo malo ukvarja s problematiko
zaostrovanja globalne konkurenčnosti in slabšanja delovnih razmer ter zaposlovanja znotraj
kapitalizma. Ti pojavi so v šolah predstavljeni kot naravno stanje, ki nima svojih zakonov, se
ga ne da pojasniti in nanj ni mogoče vplivati. Prikrivajo se razredne razmere v sodobnih
kapitalističnih družbah, posledično pa je onemogočena tudi njihova kritična analiza. Možnosti
kolektivnih sprememb v družbi skozi družbene boje niso omenjene, saj je delovanje
kapitalistične ekonomije predstavljeno kot objektivna nujnost našega časa. Mlade pa se v
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okvirih neoliberalistične ideologije izobražuje in vzgaja v posameznike in posameznice, ki za
sistemsko eksploatacijo krivijo sami sebe, saj niso bili dovolj prilagodljivi in opremljeni s
konkurenčnimi prednostmi (Krašovec 2014: 80–82).
4.1.1

NEVTRALNA ZNANOST

Velika večina družboslovnih in naravoslovnih znanstvenikov in znanstvenic meni, da so
znanosti povsem nevtralne in postanejo koristne ali škodljive zgolj zaradi namere in ciljev tistih,
ki jih uporabijo. V razpravi o nevtralni znanosti, kjer je ekskluzivni poudarek le na njeni
uporabi, se povsem zanemarja dejstvo, da znanstveniki in znanstvenice ne delujejo v socialni
in ideološki praznini. Vprašanja, ki si jih zastavljajo, niso neodvisna od problemov, s katerimi
se soočajo določene družbene skupine. Tisto, kar mislijo raziskovati, je močno odvisno od
njihovih lastnih vrednot, kar ne vključuje zgolj njihovih etičnih prepričanj, temveč tudi
konstitutivne vrednote v povezavi z izbrano temo, na kateri delujejo, njihovimi vsakdanjimi
praksami, njihovim pogledom na sodelovanje z drugimi znanstvenimi skupinami, načinom
pridobivanja sredstev, s katerimi ljudmi bodo sodelovali itd. Odločitve, kot so izbira problema,
na kakšen način se bodo z njim ukvarjali in kako bodo predstavili svoje rezultate, so povsem
odvisne od vrednot znanstvenice oz. znanstvenika (Gavroglu 2009: 94 in 95).
Po znamenitem znanstveniku Howardu Zinnu sama objektivnost ni mogoča zaradi
metodološkega dejstva, da je vsaka analiza subjektivna že zaradi zgolj delnega izbora podatkov
iz neskončne množice podatkov in informacij, ki jih imamo na razpolago. Vsaka analiza je torej
določena z našim lastnim subjektivnim prepričanjem, kaj je za nas relevantno in kaj ne. Seveda
pa to ne pomeni, da z raziskovanjem določena dejstva zamolčimo, priredimo ali si izmislimo
informacije. Prav tako to ne pomeni, da se ne držimo znanstvenih standardov in dokaznih
postopkov. Pomeni zgolj to, da se v analizo ne podajamo z že vnaprej oblikovanimi želenimi
odgovori, pač pa z vnaprej oblikovanimi nameni in vprašanji (Vodovnik 2015: 43). Zgoraj
omenjeno drži tudi za geografsko znanost in učne načrte, ki so nastali pod vplivom obstoječih
vrednot in razmerij moči v neoliberalistični družbi. Zato ni presenetljivo, da se v geografskem
učnem načrtu za srednjo šolo pojavi pojem podjetnost, ki zajema kompetenco, kot je »zavedanje
o nepredvidljivosti dolgoročne zaposlitve ter potrebe iskanja in sprejemanja raznovrstnih
priložnosti« (Učni načrt za splošne, klasične in ekonomske gimnazije 2008: 14). V tem primeru
se vidi, da učni načrt za geografijo ni nevtralen dokument, saj spodbuja k fleksibilizaciji oz. h
kratkoročnim oblikam dela.
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Uravnotežena perspektiva in nevtralnost se je uveljavila kot vrlina v zahodni znanosti in tudi v
izobraževanju. Ta pogled zanika dejstvo, da so znanost, izobraževanje in družbene institucije
človeška stvaritev ter jim naravo in namen določajo človeške vrednote in interesi. Prav
vsesplošna neoliberalna ideologija želi izobraževalni proces prikazati kot nevtralni in ga s tem
deklarirati kot bolj poštenega. Na ta način konzervativni in liberalni pristopi v izobraževanju
služijo hegemonističnim namenom svetovnega gospodarstva. Danes se profesorji in profesorice
vse bolj poslužujejo teoretskih in političnih ideologij, ki jih dojemajo kot nevtralne, a so te
ravno osnova legitimizacije napadov na javni sektor in socialno državo (Krašovec 2013b).
4.2

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

V učnem načrtu za geografijo (program osnovna šola) se koncept vseživljenjsko učenje (v
nadaljnjem VŽU) pojavi šestkrat. Pri opredelitvi predmeta je zapisano, da je geografsko znanje
mladostnikom in mladostnicam nujno potrebno za spodbujanje VŽU-ja. Prav tako geografske
ekskurzije in terenska dela, če so medpredmetno zastavljena, spodbujajo proceduralno in
prenosljivo vseživljenjsko znanje. Pri področju splošne zmožnosti, med katere spadajo
sporazumevanje v maternem in tujem jeziku, matematična pismenost, uporaba sodobnih
tehnologij v geografiji itd., je zapisana zmožnost tudi učenje učenja. Pod ta širši sklop
učenčevih oz. učenkinih zmožnosti pa spada razumevanje principa vseživljenjskega
pridobivanja in uporabe novega znanja. Med standardi znanja ob koncu tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja je področje učenje učenja in izražanje geografskega znanja, pod katero
spada posameznikovo oz. posamezničino poznavanje pomena VŽU-ja (Učni načrt za OŠ 2011:
5, 20 in 25).
V učnem načrtu za geografijo (program splošne, klasične, ekonomske in strokovne gimnazije)
se ne pojavlja koncept VŽU-ja, temveč vseživljenjsko izobraževanje ali vseživljenjsko
pridobivanje in uporaba novih znanj. V učnem načrtu za strokovne gimnazije se pojem
vseživljenjsko izobraževanje pojavi enkrat in to v poglavju Opredelitev predmeta. Geografsko
znanje je opredeljeno kot nujen sestavni del temeljne izobrazbe: »Tovrstno znanje vsak mlad
človek pred vstopom v službo ali nadaljnje izobraževanje nujno potrebuje, ker mu omogoča
pridobiti poklicne in splošne ter življenjske zmožnosti (kompetence) in ga usposablja za
vseživljenjsko izobraževanje« (Učni načrt za strokovne gimnazije 2008: 5). V učnem načrtu za
splošne, klasične in ekonomske gimnazije pa je v poglavju Vključevanje ključnih kompetenc v
pouk geografije zapisano pod kompetenco Učenje učenja »priprava za vseživljenjsko
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pridobivanje in uporabo novih znanj«, v poglavju Pričakovani dosežki/rezultati pa se v
podpoglavju Splošna znanja ponovno izpostavi kompetenca učenje učenja in stavek
»dijak/dijakinja razume načelo vseživljenjskega pridobivanja in uporabe novih znanj« (Učni
načrt za splošne, klasične in ekonomske gimnazije 2008: 13 in 45).
Koncept VŽU-ja je v Strategiji za vseživljenjsko učenje v Sloveniji iz leta 2007 predstavljen
kot proces tako formalnega kot neformalnega ali priložnostnega učenja. VŽU17 naj bi omogočil
vsem ljudem v vsakem okolju učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih. Tako je
tudi izobraževanje odraslih del koncepta VŽU-ja, ki z začetnim (izobraževanje otrok in
mladine) in nadaljnjim (izobraževanje odraslih) učenjem predstavlja komplementaren razvojni
koncept v hitro spreminjajoči se sodobni družbi. Pomembno je tudi, da se vsakemu človeku
omogoči učenje po njegovi meri, to pa vpliva na razvoj pozitivnega odnosa do učenja, ki je
potreben za permanentno učenje. VŽU je predstavljen kot nov koncept, ki nadgrajuje začetno
in nadaljnjo izobraževanje prejšnjega pomanjkljivega ter tradicionalno naravnanega
izobraževalnega sistema (Strategija VŽU-ja 2007: 7, 9 in 10).
Sonja Kump in Sabina Jelenc Krašovec trdita, da je bila razprava o razvoju in uresničevanju
koncepta VŽU-ja v stroki prisotna že dolgo časa. Kljub temu pa je treba poudariti, da se je o

17

V dokumentu je zastavljenih 14 ciljev, ki razvijajo VŽU v Sloveniji: 1. Omogočiti vsem ljudem učenje in
izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja in v vseh okoljih. Posebno pozornost je
treba pri tem nameniti zagotavljanju priložnosti za izobraževalno prikrajšane skupine. 2. Krepiti zavedanje, da
posamezniki z učenjem povečujejo zaupanje vase, razvijajo ustvarjalnost, podjetnost in znanje, spretnosti in
kvalifikacije, ki jih potrebujejo za dejavno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju ter za boljšo kakovost
življenja. 3. Razvijati pri vseh ljudeh zavedanje, da imajo pravico do učenja in izobraževanja, in tudi krepiti njihovo
soodgovornost zanj. 4. Omogočiti vsakemu človeku učenje po njegovi meri, to pomeni, da se poskušata
izobraževanje in usposabljanje optimalno prilagoditi potrebam in zahtevam učeče se osebe. 5. razvijati pozitiven
odnos posameznika do učenja in razumevanje pomena VŽU-ja v vseh obdobjih človekovega življenja; tak odnos
je treba vključiti v kurikule na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja. 6. Zvišati raven vseh vrst pismenosti
prebivalcev Slovenije ter rabe pismenosti za različne namene in v različnih povezavah. 7. V nacionalni politiki ter
v teoriji in praksi vzgoje in izobraževanja v Sloveniji doseči integracijo vseh področij vzgoje in izobraževanja v
koherentni sistem, ki bo zagotavljal enakovredne in enakopravne možnosti za razvijanje in udejanjanje različnih
zvrsti, oblik, vsebin in namenov izobraževanja in učenja. 8. Razviti kakovostno in prožno ponudbo možnosti ter
okoliščin za nenehno učenje, izobraževanje in usposabljanje ter možnost za izbiro raznovrstnih in učinkovitih
metod učenja ter poučevanja. 9. Spodbujati in omogočati učenje na vseh življenjskih področjih in področjih
dejavnosti. To naj z ustreznimi instrumenti omogoči celostna politika, ki mora povezovati gospodarski interes z
družbenimi in kulturnimi cilji. 10. Zagotoviti ustrezno ravnotežje med vlaganjem v izobraževanje in učenje za
izboljševanje človeškega kapitala (povečevanje produktivnosti, konkurenčnosti in individualne zaposljivosti) ter
vlaganjem v izobraževanje in učenje za osebni razvoj in dejavno demokratično državljanstvo. 11. Pospešiti
uveljavljanje in uporabo znanja, spretnosti ter učenja kot temeljnega vira in gibala za razvoj lokalnih in regionalnih
območij ter v teh tudi za razvoj socialnih omrežij. 12. Z vsemi javnimi sredstvi ter mediji za sporazumevanje in
oglaševanje promovirati VŽU kot temeljno življenjsko vrednoto. 13. Pospešiti razvijanje »učeče se družbe« in
»družbe, ki temelji na znanju« ter »družbe mislečih« kot njune evolucijske nadgradnje. 14. Spodbujati mobilnost
v izobraževanju in zaposlovanju (Strategija VŽU-ja 2007: 7 in 8).
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konceptu VŽU-ja začelo obširneje razpravljati šele v zadnjih desetletjih, ko je dobil večjo
politično razsežnost in podporo tudi na evropski in nacionalni ravni (Strategija VŽU-ja 2007:
7). Po besedah Tadeja Vidmarja sodobne razprave večinoma pozabljajo, da je bilo tudi v
preteklosti nepretrgano učenje posameznikov in posameznic prisotno v vseh življenjskih
obdobjih (Vidmar 2006: 33). V antični Grčiji je bilo izobraževanje in učenje vse življenje
prilagojeno razvoju ter potrebam sicer premožnih in svobodnih posameznikov. Tako Platon kot
Aristotel sta prispevala osnovna izhodišča izobraževanja, predvsem na področju izobraževanja
odraslih. V stari Grčiji so bili prepričani, da se šele v času odraslosti posameznik začne bolj
uspešno ukvarjati z družbenimi, političnimi in filozofskimi vprašanji (Krašovec 2010: 153). Če
v najširšem pomenu upoštevamo kriterije in izhodišča sodobnega koncepta VŽU-ja, so bili tudi
ljudje v srednjem veku s strani pridig ob nedeljah in drugih praznikih udeleženi rednega
moralnega izobraževanja. Prav tako lahko tudi nepretrgano urjenje plemiškega razreda v
vojaških in športnih veščinah identificiramo s postavkami VŽU-ja. V 16. stoletju je češki
pedagog, filozof in teolog Jan Amos Komensky prvi opredelil proces permanentnega
izobraževanja in učenja, ki z enakomernim in harmoničnim izobraževanjem celotne osebnosti
omogoča razvoj bolj humanega človeka, ta pa se ne manifestira zgolj kot »živa enciklopedija«
ali dovršen »stroj« za opravljanje določenega poklica (Vidmar 2006: 55 in 56). V 19. stoletju
so z naraščanjem delavskega razreda začela nastajati tudi delavska gibanja, ki so opozarjala na
nevzdržen položaj delavcev in delavk znotraj izkoriščevalskega gospodarskega ter političnega
sistema. Znotraj teh gibanj so se ves čas pojavljale pomembne izobraževalne prakse, ki pa so
bile zaradi njihove politične naravnanosti večkrat spregledane. Tudi na andragoškem področju
se neformalnemu izobraževanju v smislu protestnih in kulturnih dogodkov, srečanj in aktivnosti
znotraj družbenih gibanj ni priznavalo prave izobraževalne note. Temu je še danes tako, saj je
izobraževanje odraslih postalo profesionalizirano področje v okviru prevladujoče paradigme
razvoja človeških virov in VŽU-ja. Radikalno izobraževanje je tako večkrat odrinjeno na
obrobje (Kump 2004: 8 in 9).
Izhodišča ideje VŽU-ja torej niso nekaj novega. V drugi polovici 20. st. se je o VŽU-ju začelo
obširneje razpravljati, kar pa je privedlo do spreminjanja koncepta v treh različnih generacijah.
Kjell Rubenson je označil generacijo VŽU-ja v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih
letih kot humanistično. Za njo je bilo pomembno izobraževanje za civilno družbo, prizadevanje
za dostojno življenje in večjo družbeno enakopravnost. Humanistični avtorji in avtorice so
trdili, da bo prav VŽU prispeval k zmanjšanju neenakosti v družbi. UNESCO je VŽU predstavil
kot izviren pojem in vodilno načelo v prestrukturiranju izobraževanja. Toda razprava je vodila
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v mešanico globalnih posplošitev in nejasnih idej. Pojem VŽU-ja se je ponovno pojavil z drugo
generacijo v osemdesetih letih, v času ko se je v državah OECD povečala brezposelnost. Pojavil
se je v drugačni obliki in v drugačnem kontekstu. Jedro VŽU-ja je postalo izključno ekonomske
narave. Razprave so se odvijale znotraj političnoekonomskega imperativa, ki poudarja
pomembnost visoko razvitega človeškega kapitala, znanosti in tehnologije. VŽU so uporabili
kot podporo ekonomskemu prestrukturiranju in zahtevam mednarodne konkurenčnosti s
pomočjo povišane produktivnosti. Ta omejen pogled, ki je dominiral drugi generaciji VŽU-ja,
je bil s strani mnogih akademikov in akademičark močno kritiziran (Rubenson 2002: 243).
S tretjo generacijo VŽU-ja pa so povezane smernice v Memorandumu o vseživljenjskem učenju
iz leta 2000 (A Memorandum on Lifelong Learning), ki jih je pripravila Evropska unija.
Pomembna cilja VŽU-ja sta postala pospeševanje aktivnega državljanstva in spodbujanje
zaposljivosti, saj so oblikovalci nove ekonomije z zagovarjanjem svobodnega trga in
gospodarske rasti začeli priznavati, da se kljub družbi, ki temelji na znanju, zaostrujejo
socialno-ekonomske delitve v družbi (Kump 2008: 79). Koncept VŽU-ja je postal politični
projekt, katerega ključne strategije so postale: promocija regionalnega razvoja, integracija,
modernizacija, človeški kapital, zaposljivost, povezovanje in konkurenčnost znotraj EU
(Krašovec 2010: 157). Perspektiva neoliberalizma priznava vrednost usposabljanja in
pridobivanja spretnosti znotraj izobraževanja, saj to prinaša materialno korist posameznikom
oz. posameznicam in ustvarja pogoje za konkurenčnost na trgu delovne sile (Kump 2008: 79).
Na znanju bazirana ekonomija naj bi zahtevala mlade, ki so opremljeni s temeljnimi spretnostmi
in z nadaljnjo motivacijo za realizacijo permanentnega izobraževanja. V Memorandumu so to
motivacijo povezali z individualno izbiro učne poti vsakega posameznika, kar pomeni, da bi se
morali izobraževalni sistemi prilagajati potrebam posameznika oz. posameznice in ne
posamezniki oz. posameznice njim, kot je bilo to običajno (Vidmar 2006: 36).
Kljub temu da je bilo o pomenu in razvoju koncepta VŽU-ja že veliko napisanega, se je aktualni
pojem uvrstil med najpogosteje napačno ali zavajajoče uporabljene besedne zveze. Zanikan je
bil njegov prvoten pomen, predvsem pa so ga v političnem prostoru in dokumentih enačili z
izobraževanjem odraslih (Krašovec 2010: 155). Težava se pojavi zaradi nejasne opredeljenosti
koncepta, zato ga mnogi različno interpretirajo in vrednotijo (Kodelja 2010: 16 in 17). Koncept
VŽU-ja je začetno in nadaljnjo izobraževanje v političnih dokumentih številnih držav
enoznačno zožil na razvijanje kompetenc in nenehno usposabljanje fleksibilne (prožne in
prilagodljive) delovne sile, ki bo zadovoljila potrebe gospodarstva in delodajalcev. Družbeno
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kritični teoretiki in teoretičarke opozarjajo na problem redukcionističnega poimenovanja VŽUja, ki zanemarja pomen izobraževanja za enakopravnost, razvoj civilne družbe in demokracije
(Kump in Krašovec 2009: 8). Pod krinko krepitve moči in progresivnega izobraževanja za vse,
se koncept VŽU-ja izrablja za zadovoljevanje interesov kapitalistične politične ekonomije. To
potrjujeta že zgoraj omenjena cilja aktivno državljanstvo in zaposljivost, ki naj bi bila enako
pomembna in medsebojno podpirajoča cilja. Tako postaja delovno mesto središče
posameznikovega in posamezničinega življenja. Aktivne državljane in državljanke pa se
razume kot menedžerje in menedžerke, tehnokrate in tehnokratke ter strokovnjake in
strokovnjakinje s področja IKT-ja (Kump 2008: 79). V Strategiji za VŽU v RS ima karierna
vzgoja strateško prednostno dejavnost, ki postaja del šolskega kurikuluma (Strategija VŽU-ja
2007: 16). V neoliberalističnem diskurzu VŽU-ja je tradicionalno izobraževanje potrebno
popolne modifikacije, s tem pa se opušča tisti del izobraževanja, ki je povezan s socialnimi
nameni, političnim angažmajem in vizijo boljšega sveta.
Zdenko Kodelja opozarja na spreminjanje razumevanja tradicionalnega izobraževanja in
vzgoje. Poučevanje vse bolj razumemo kot podporo učenju, izobraževanje pa je nudenje
priložnosti za učenje. V neoliberalizmu je za lastno učenje odgovoren vsak posameznik oz.
posameznica, s tem pa se izobraževanje ne obravnava več kot človekova pravica, za kar je
posledično zadolžena država, ki mora vsakomur zagotoviti možnost izobraževanja (Kodelja
2010: 17). Tako smo priča premiku od javnega financiranja izobraževanja k tržnemu modelu,
kjer se vse bolj spodbuja zasebno vlaganje v izobraževanje. S tem pa se socialna neenakost ne
zmanjšuje – ravno nasprotno – ta se v družbi še povečuje, saj osebe z nizko plačo ne morejo
financirati izobraževanja svojih otrok, njihovi otroci pa imajo posledično zaradi nižje izobrazbe
spet nizko plačo. Družba je tako ujeta v začaran krog revščine in izključenosti. Skrajno
individualiziranje

izobraževanja

pa

je

privedlo

tudi

do

samonadzorovanja

in

samodiscipliniranja, kjer se krepi prepričanje, da je za neuspeh odgovoren posameznik oz.
posameznica. Tako je odgovornost za ekonomski in politični neuspeh premeščen s sistemske
ravni na raven posameznika oz. posameznice. Slednji pa postaja vse bolj pohleven in
discipliniran prekarni delavec oz. delavka ter državljan oz. državljanka. Po besedah Sonje
Kump je koncept VŽU-ja postal del nove, seveda precej manj očitne, oblike nadzorovanja in
upravljanja z ljudmi (Kump 2008: 80 in 81).
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS opozarja, da VŽU lahko razumemo kot dolgotrajno
izobraževanje, za katerega je odgovoren posameznik in posameznica oziroma je to njegova
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dolžnost. Izobraževanje skozi vse življenje je postalo nujnost, če želijo posamezniki oz.
posameznice preživeti na trgu dela, ki se mu morajo zaradi hitrih gospodarskih, družbenih in
tehnoloških sprememb ves čas prilagajati z znanjem in kompetencami, ki jih trg narekuje (Bela
knjiga 2011: 36). Prilagajanje trgu dela pa po besedah Sonje Kump pomeni, da tekom šolanja
nihče ne bo dobil dovolj znanja in spretnosti, s katerimi bi si zagotovil dolgotrajno zaposlitev.
Stalne zaposlitve, ki omogočajo predvidljivost in krepijo lojalnost, zaupanje ter ustvarjajo
vzajemno podporo med delavci in delavkami, so postale zastarela delovna praksa v svetu
kratkotrajnih delovnih pogodb ter stalne reorganizacije dela. Kritike VŽU-ja pa se nanašajo tudi
na način promoviranja zahteve po bolj usposobljeni delovni sili in želji po hitrem zaposlovanju,
saj ta zamolči stanje kvalitete na trgu dela. Sonja Kump opozarja, da je dvolično, če se v okviru
VŽU-ja posameznike oz. posameznice usposablja za zaposlitve, ki jim ne bodo zagotavljale
dostojnih plač, socialne varnosti, emancipacije in dostojnega življenja (Kump 2008: 83).
Temeljni funkciji izobraževanja, tj. razvoj osebnosti in razvijanje karierne poti, sta se skozi
zgodovino ves čas spreminjali. Prihajalo je do izmenjave prevlade vsake posamične funkcije,
večinoma pa je osebnostni razvoj prevladoval. Danes se z mednarodnimi dokumenti in
strategijami predvsem poudarja pomen poklicne in karierne dimenzije v izobraževanju (Vidmar
2006: 58). Bela knjiga opozarja, da ne smemo zožiti VŽU-ja na pridobivanje kompetenc in
spretnosti za potrebe trga dela (Bela knjiga 2011: 35). Toda sprašujemo se, koliko se profesorji
in profesorice sploh zavedajo kompleksnosti koncepta VŽU-ja in pasti, ki jih prinaša. VŽU naj
bi v duhu humanistične tradicije predstavljal prispevek k izgradnji boljše družbe in višje
kakovosti življenja za vse. Mogoče je na mestu, da se vprašamo, kako kritično profesorji in
profesorice sploh pristopajo do koncepta VŽU-ja in če ga razumejo kot orodje, ki bo prispevalo
k večji demokratizaciji družbe ter ozavestilo ljudi o družbenih in političnih razmerah, v katerih
živijo.
4.3

UČENJE UČENJA

V učnem načrtu za geografijo v osnovnih šolah pod področjem Splošne zmožnosti učencev
najdemo tudi kompetenco učenje učenja, kjer so zapisane določene spretnosti, ki jih mora
pridobiti učenec oz. učenka za uspešno osvojitev kompetence učenje učenja. Te sposobnosti so:
»samostojno, disciplinirano in samoiniciativno učenje; logično sklepanje, iskanje ugotovitev in
njihovo utemeljevanje; uporabljanje predhodnih geografskih in splošnih izkušenj ter iskanje
priložnosti za učenje v raznovrstnih življenjskih okoliščinah; sodelovalno učenje; razumevanje
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principa vseživljenjskega pridobivanja in uporabljanja novega znanja; spoštovanje različnosti;
razlikovanje odgovornega in neodgovornega ravnanja v skupini ter pridobivanja izkušenj
prevzemanja odgovornosti za obveznosti« (Učni načrt za OŠ 2011: 20).
V učnem načrtu za strokovne gimnazije se kompetenca učenje učenja pojavi enkrat v poglavju
Splošni cilji/Kompetence. Kompetenca učenje učenja je pojasnjena sledeče: »Dijaki z uporabo
literature ter s sistemiziranjem informacij in znanja pridobivajo veščine za stalno
dopolnjevanje svojega znanja. Spoznavanje življenjskih pojavov in procesov ponuja priložnost
stalne aktualizacije in usposablja za prenos (transfer) znanja v druga okolja in druge stroke ter
nove življenjske okoliščine« (Učni načrt za strokovne gimnazije 2008: 7). V učnem načrtu za
splošne, klasične in ekonomske gimnazije pa se kompetenca učenje učenja pojavi trikrat. Kot
kompetenca je razložena v poglavju Vključevanje ključnih kompetenc v pouk geografije:
»Dijaki/dijakinje pridobivajo in razvijajo naslednje veščine: zmožnost vzeti si čas za učenje,
biti samostojen in discipliniran; zmožnost osredotočenja na učenje daljši ali krajši čas;
(samo)kritičnost do snovi in načina učenja; motivacijo in zaupanje v lastno sposobnost
uspešnega učenja; željo po uporabi predhodnih geografskih in splošnih izkušenj ter iskanje
priložnosti za učenje v raznovrstnih življenjskih okoliščinah; zavest o kakovosti znanj, ki jih
daje medpredmetno zasnovana geografska stroka; priprava za vseživljenjsko pridobivanje in
uporabo novih znanj.« V poglavju Pričakovani dosežki/rezultati je v podpoglavju Splošna
znanja ponovno zapisana kompetenca Učenje učenja in podoben opis veščin, kot so zapisane v
poglavju Vključevanje kompetenc v pouk geografije. Tretjič pa se kompetenca učenje učenja
pojavi v istem poglavju Pričakovani dosežki/rezultati v podpoglavju Posebne geografske
zmožnosti, ki obsegajo raziskovanje in razumevanje geografskih procesov in odnosov ter
njihove prostorske razsežnosti. V slednjem podpoglavju je zapisana tudi zmožnost Učenje
učenja in izražanje geografskega znanja18 (Učni načrt za splošne, klasične in ekonomske
gimnazije 2008: 13, 45 in 49).

18

»Dijak/dijakinja: uporablja učbenike ter drugo strokovno literaturo in vire; uporablja pravilne tehnike dela in
potrebne pripomočke ter geografski informacijski sistem; neposredno in posredno opazuje naravne in družbene
dejavnike, pojave in procese v pokrajini; išče in izbira relevantne podatke in informacije med številnimi
možnostmi, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija; uporablja geografske vire in literaturo (globus,
atlase, karte, statistično gradivo ter grafične prikaze, slikovno gradivo, potopise, članke, knjižno gradivo ipd.) v
knjižni in elektronski obliki ter jih je sposoben organizirati in uporabljati; uporablja ustrezne pripomočke (zapisek,
shemo, tabelo, graf, zemljevid, skico ipd.) za zapisovanje in prikazovanje podatkov, izdelavo, predstavitev in
razumevanje kompleksnih informacij, pisnih ali govorjenih vsebin; razvršča in ureja podatke v skupine po izbranih
kriterijih; obvlada osnovne statistične metode (srednjo vrednost, vsoto, indekse rasti ali zmanjševanja …); sam ali
v skupini preuči problem, pri čemer upošteva načela individualiziranega ali skupinskega dela, motivacije,
ustvarjalnosti, radovednosti, odgovornosti; si prizadeva za skupne cilje (pri skupinskem delu, na ekskurzijah in
pri terenskem delu); se dejavno udeleži ekskurzije in o njej napiše ustrezno poročilo; sam vrednoti svoje delo in
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Učenje učenja je po novem ključna življenjska spretnost, veščina, kompetenca vsakega
posameznika oz. posameznice v 21. stoletju, ki se nanaša na VŽU. Sposobnost učenja v svetu,
v katerem živimo, naj bi bila nujno potrebna, saj je posameznik oz. posameznica sama
odgovorna za svoj obstoj in razvoj. S samoregulacijo učenja, ki je postala del formalnega
izobraževanja, se spreminja vloga učenca oz. učenke in razumevanje učenja v postmoderni šoli.
Tatjana Ažman predstavi koncept učenje učenja kot sposobnost, ki učencu oz. učenki omogoča,
da svojo aktivnost usmerja proti določenemu cilju. Pri tem se oseba osredotoča na pridobivanje
nadzora nad doseganjem svojih ciljev, preko premisleka o učnem okolju in času pred učenjem,
z nadzorovanjem svojega učenja preko samouravnavanja lastne motivacije in čustev ter
razmisleka o samem učenju, s katerim poskuša ovrednotiti različne strategije za doseganje večje
učinkovitosti učenja ter izboljšanja rezultatov. Temeljni namen koncepta je ustvarjanje
vseživljenjske učenke oz. učenca, ki učinkovito misli in je sposoben reševati probleme. Pri tem
pa je ključna motivacija za nenehno učenje, visoko vrednotenje učenja in sposobnost
uporabljanja različnih strategij, metod in tehnik učenja, s katerimi učenka oz. učenec dosega
konkretne cilje v različnih situacijah (Ažman 2009: 11).
Naloge predmetnih učiteljev in učiteljic naj bi bile poleg učenja vsebin tudi učenje učencev oz.
učenk, kako se učiti njihovega predmeta in katere strategije uporabljati za boljši uspeh.
Učiteljeva oz. učiteljičina naloga je svetovanje glede zapisovanja učne snovi, izdelave miselnih
vzorcev in nudenje opore pri zmanjšanju odpora, ki ga lahko imajo učenci oz. učenke do
predmeta. Slednje pa naj bi učitelj oz. učiteljica dosegel oz. dosegla s prilagoditvijo pouka
spoznavnim stilom učečih in to tako, da bi jih usposobila za samooceno znanja predmeta
(Ažman 2009: 19). Pri učenju učenja so izjemno poudarjene kompetence, ki jih določajo
mednarodne institucije, nekateri akademiki in akademičarke ter vlada. To nas po besedah
Leonarda Bernsteina lahko vodi v genericizem, ki zmanjša avtonomijo znanstvenih disciplin in
povzroči krizo profesionalizma. Genericizem daje prednost proceduram, merilom, ki jih je
mogoče ovrednotiti, čeprav niso specifična za določeno disciplino (Bernstein v Barle 2008: 57).
Uradna politika in formalne organizacije priznavajo, da generičnim kompetencam namenjajo

predlaga spremembe pri pristopu in prihodnjem delu; verbalno, kvantitativno in grafično izraža geografsko znanje
z uporabo sodobne učne tehnologije (besedila, slik, skic, kart, tabel, diagramov, grafikonov); komunicira na
različne načine, vključno z uporabo informacijske tehnologije; specifično pristopa k učinkovitemu učenju
geografije in ga povezuje z učinkovitimi kognitivnimi (miselnimi) podporami in orodji (grafičnimi organizatorji,
miselnimi vzorci, shemami, analogijami ipd.); z usvojenimi geografskimi znanji se bolje znajde v različnih
položajih; z raziskovanjem in lastnimi iniciativami ima samozaupanje do lastnih sposobnosti« (Učni načrt za
splošne, klasične in ekonomske gimnazije 2008: 49 in 50).
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vse večjo pozornost, saj naj bi bilo poznavanje procedur pomembnejše od faktografskega
znanja, ki naj bi ga danes osebe tudi s pomočjo moderne tehnologije pridobile z lahkoto. Erik
de Corte pravi, da formalno izobraževanje ni več edina priložnost za učenje v moderni družbi,
saj ta del pokrivajo že vsenavzočni in vplivni mediji ter informacijsko-računalniška tehnologija
(Corte 2013: 46). Tako šole postajajo institucije za hitro dostavljanje instrumentalnega znanja.
Andrej Adam opozarja na uporabljanje ekonomskega diskurza, ki podreja šolo ekonomiji. Med
njimi je tudi pojem učenje učenja, ki naj bi ustvarjal vse bolj fleksibilen človeški kapital, ki je
organizacijsko in komunikacijsko kompetenten, prilagodljiv ter sposoben delovati v tveganih
razmerah (Adam 2014: 99). Christian Laval poudarja, da je nenehno učenje postalo dolžnost
državljanov in državljank. Vse večja pedagogizacija eksistence, ki se dopolnjuje z učenjem
učenja in samodisciplino, služi preživetju posameznikov in posameznic na trgu dela. V
neoliberalizmu, kjer vlada tveganje socialne izključenosti, se osebe morajo spopasti z
negotovostjo in si zagotoviti delo, da ohranjajo globalno gospodarsko učinkovitost. Laval
opozarja, da se počasi zmanjšuje vloga formalnega institucionalnega izobraževanja, saj se ga
izenačuje z izobraževanjem v podjetjih ali v gospodinjstvu (neformalno in priložnostno
izobraževanje) (Laval 2005: 70 in 71). Težko je določiti, kaj je formalno znanje, vseeno pa je
mogoče izpostaviti znanje, ki je posredno določeno na trgu delovne sile in se ga da tržiti kot
katero drugo blago (Barle 2009: 53).
Na podlagi Vizije Slovenije, ki je bila spisana leta 2016 in javno objavljena februarja 2017, se
je pripravila tudi nova strategija Slovenije (sprejeta 7. decembra 2017), v katero so bile
vključene tudi strateške prednosti naše države, zapisane v poročilu Soustvarjamo Strategijo
razvoja Slovenije - Pogovor o strateških usmeritvah, ki bodo uresničene do leta 2030.
Pomembna strateška prednost je bila v poročilu Soustvarjamo Strategijo razvoja Slovenije
razvoj človeškega kapitala, ki ga želi država doseči s pomočjo fleksibilnega izobraževanja.
Slednje bi dosegla z nejasno definirano uvedbo spremembe na celotni vertikali formalnega in
neformalnega izobraževanja. Na področju razvoja človeškega kapitala je bilo za njih nujno
ustvariti »Pravega človeka na pravem mestu!«, ki bi ustrezal vlogi usposobljenega delavca oz.
delavke na trgu dela. Pomembno je bilo sistematično zmanjševati razkorak med pridobljenim
znanjem in spretnostmi ter potrebami gospodarstva. V poročilu je bil izpostavljen cilj
opolnomočenje posameznika oz. posameznice za vodenje lastne kariere, kar je nujno za
doseganje razvoja človeškega kapitala. Zapisano je bilo, da mora vsak otrok postati zmagovalec
oz. zmagovalka, saj se le s takšno motivacijo lahko vključuje na trg dela. Po besedah poročila,
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ki je bilo pripravljeno julija 2016, bi bilo treba še več pozornosti posvetiti VŽU-ju in karierni
orientaciji, v kar bi morali vlagati tako delodajalci kot tudi država in posamezniki oz.
posameznice (Soustvarjamo strategijo 2016: 10 in 11). Adam opozarja na politiko, ki vlaga v
izobraževanje, pri kateri vložek sicer ni sporen, je pa sporen vzrok in način vlaganja. Po
njegovem bi se morali prav učitelji in učiteljice že zdavnaj vprašati, ali si res želimo šolo, ki bo
popolnoma podrejena ekonomiji. Sam meni, da je prava resnica koncepta učenje učenja in
drugih projektov, ki jih profesorji in profesorice brez kritičnega premisleka uporabljajo,
vcepljanje zavesti o neproblematičnosti izgube služb, saj ti odpoved delovnega razmerja prinaša
novo priložnost. »Začetno usposabljanje« znotraj šolskega sistema mlade nagovarja k iskanju
vedno novih kompetenc, večnemu podrejanju podjetniški administraciji in hkrati proizvajanju
tržnih idej. Pripravljenost na večno učenje izgubi svojo zaželeno vrednost v primeru, ko smo
priča nepristnemu učenju, namenjenemu zgolj usposabljanju fleksibilne delovne sile, ki bo
kovala dobiček (Adam 2014: 99 in 100).
Tudi Laval očita zgrešen individualistični pristop »nove paradigme« VŽU-ja (Laval 2005: 71).
Učenci in učenke morajo postati zmagovalci oz. zmagovalke in znotraj družbe znanja imajo
posamezniki oz. posameznice glavno besedo. Šola je tako usmerjena k najboljšemu, najbolj
sposobnemu, najbolj kompetentnemu, k zmagovalcu oz. zmagovalki (Brale 2008: 90). Po
besedah Emmanuela Levinasa posameznik oz. posameznica ni abstraktna točka, ni središče
vsega. Posameznik oz. posameznica se oblikuje samo v odnosu do drugih in do zunanjega
prostora. Edukacija pa bi morala postati prostor uresničevanja vseh. Prav kritični pedagogi in
pedagoginje so ponovno zavrnili razumevanje edukacije kot individualnega osvobajanja, saj sta
učenje in poučevanje družbena procesa. Človeškost človeka pa se uresničuje samo v odnosu do
drugih, kjer razvijemo odgovornost do naravnega in družbenega okolja (Levinas v Brale 2008:
90 in 154–156).
V poklicnem šolstvu je bil leta 2003 sprejet dokument (Koncept vključevanje ključnih
kompetenc v izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja), ki temelji na
Priporočilu o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (objavila Evropski parlament in
Svet leta 2006). V njem je opredeljena ključna kvalifikacija in temeljni nameni koncepta učenje
učenja. Za vzdrževanje visoke motivacije je treba prisluhniti učenčevim potrebam. Osebne
značilnosti in vsakokratne življenjske potrebe posameznikov oz. posameznic imajo glavno
vlogo pri pripravljanju učnih izkušenj, te pa morajo spodbuditi pri posameznikih in
posameznicah izvor veselja, izpolnitve in ohranjanja pozitivnih stališč do izobraževanja
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(Ažman 2009: 18). Po besedah Jacquesa Derridaja je vsako učenje usvajanje nečesa neznanega,
kar lahko oseba razume kot nekaj motečega, nekaj kar jo lahko vznemirja. Pri učenju ne usvajaš
samo znanja, ampak oblikuješ sebe, spreminjaš odnos do sebe in drugih. Pierre Bourdieu trdi,
da je vsaka pedagoška akcija tudi simbolno nasilje. Težavnosti učenja naj ne bi smeli razumeti
kot nekaj, kar je nevarno, temveč kot nekaj, kar je neločljivo povezano s procesom učenja
(Derrida in Bourdieu v Barle 2008: 159). Richard Dawkins opozarja, da vse več ljudi dojema
znanost kot grožnjo. Preračunljivo poneumljanje znanosti, ki ne sme vsebovati nič
nevabljivega, je po njegovem izjemno pokroviteljsko in poniževalno početje. Dawkins izraža
skrb, da se oglašuje znanost kot lahkotno zabavo. Resnična znanost (v našem primeru tudi
geografija) je lahko izziv in trdo garanje, kar pa je tako kot igranje violine vredno truda. Če
otroke zvabimo v resno dejavnost z obljubo lahkotne zabave, se prej kot slej soočijo z
resničnostjo. Znanost je lahko naporna in polna preizkušenj. Po drugi strani pa je ravno zato
čudovita. Prav ceneno predstavljanje znanstvene vsebine zakriva pravo čudo znanosti (Dawkins
2009: 32 in 33).
Učenci in učenke so postali porabniki oz. porabnice, učitelji in učiteljice pa so tiste, ki
zadovoljuje njihove potrebe. Vzgojno-izobraževalni sistem postaja vse bolj fleksibilen, da se
lahko hitro prilagaja potrebam trga in s tem tudi uporabnikom oz. uporabnicam. Pedagoški
procesi naj bi temeljili na profesionalizmu, saj naj bi bil učitelj oz. učiteljica usposobljen oz.
usposobljena, da oceni, definira in načrtuje proces učenja. Če se pedagoški proces razume kot
tržno dejavnost, se edukacija spremeni v tehnično učinkovitost, s čimer se zanemari vprašanje
vsebine in namena (Barle 2008: 157 in 158). Tadej Vidmar pravi, da na nobeni stopnji
izobraževanja ne bi smeli vsebinskega znanja označiti kot nepotreben balast in se mu kar tako
odpovedati ter se omejevati samo na učenje učenja, ki nam bo v prihodnosti omogočilo pridobiti
znanje ali nas samo usposobilo za iskanje informacij. Tudi same menimo, da ne obstaja učenje
brez vsebin. Temu pritrjuje tudi Konrad Paul Liessman, ki je prepričan, da je učenje učenja
vsebinsko in pomensko zelo blizu predlogu – kuhajmo brez sestavin (Liessman v Vidmar 2009:
30).
4.4

TRAJNOSTNI RAZVOJ

V delu Kam po krizi avtorji ugotavljajo, da dosedanji globalni razvojni model, ki izhaja iz
ideologije prevlade gospodarstva nad ostalimi aspekti družbe in okolja, ne prinaša blaginje
celotni družbi, temveč še povečuje razlike med bogatimi in revnimi, izčrpava planet in krči
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osnovne človekove pravice (Gregorčič et al. 2011: 9). Pred krizo si še vedno zatiskamo oči, z
vzroki za njo pa se nočemo spopasti, čeprav so nam njene posledice vidne na vsakem koraku.
Kanadska aktivistka in avtorica odmevnih knjig Naomi Klein alarmantno opozarja, da je nujno
treba ukrepati in radikalno spremeniti vse, tako naše gospodarstvo kot tudi potrošniški način
življenja. Toda politika, ki omogoča bogatenje velikih gospodarskih družb oz. elit z
vsiljevanjem obsežnih privatizacij javnega sektorja, nizkim obdavčevanjem podjetij in
odpravljanjem predpisov (deregulacija), brani slab status quo in onemogoča širše okoljske in
družbene spremembe (Klein 2015: 15, 19 in 21).
»Naš gospodarski sistem in naš planet sta v vojni. Naš gospodarski sistem je v vojni s številnimi oblikami življenja
na svetu, vključno s človeško. Podnebje se propadu lahko izogne le tako, da človeštvo zmanjša porabo virov,
medtem ko gospodarski model zahteva nebrzdano rast, da bi se izognil propadu. Spremenimo lahko le en nabor
pravil – in to niso zakoni narave « (Klein 2015: 35).

Kljub temu pa nas politiki in gospodarstveniki še naprej nagovarjajo k nenehni gospodarski
rasti in k vse večji gospodarski konkurenčnosti.19 Ker pa mobilnost kapitala stremi k absolutni
dobičkonosnosti in sta način ustvarjanja sredstev ter njihova razporeditev razloga za znižanje
delavskih, okoljskih, zdravstvenih in varstvenih standardov, je treba obsoditi navidezno
reševanje problema in poiskati alternative za dokončno prekinitev okoljske degradacije našega
planeta ter neenakosti v naši družbi. Alen Toplišek meni, da logika tržnega kapitalizma s svojo
fundamentalistično težnjo po čim večji proizvodnji ne upošteva okolja in je v neskladju z
osnovnim konceptom trajnostnega razvoja (Toplišek 2011: 85 in 86). V tem poglavju bomo
pod drobnogled vzele trajnostni razvoj (povezuje tri dimenzije: okolje, ekonomija in družba),
ki je tudi v Sloveniji sestavni del šolskega učnega načrta. Koncept in praksa trajnostnega
razvoja se najpogosteje razkrije kot trajnostna rast, ki pa ne predstavlja sprave med naravo in
družbo, zato bomo v nadaljevanju sprva predstavile osnove trajnostnega razvoja ter stanje
okolja in družbe znotraj kapitalističnega produkcijskega sistema. Prav tako bomo predstavile
Agendo 2030 za trajnostni razvoj (sprejeta 25. septembra 2015 na Vrhu OZN), ki naj bi
predstavljala zgodovinski odgovor na pereče probleme, vendar se ne ozira na neoliberalizem,
ki je vir perečega stanja. Na koncu bomo spregovorile še o trajnostnem razvoju v geografiji,
kakšna sta njegov pomen in vpliv.
19

Premier Miro Cerar je lani 16. 11. 2016 na Nacionalni konferenci strukturiranega dialoga med mladimi in
odločevalci nagovoril mlade, da vlada skrbi, da so mladim že v procesu izobraževanja zagotovljene kompetence,
ki jim bodo omogočile zaposljivost. Povečanje zaposljivosti pa bo omogočila gospodarska rast in odprava
administrativnih ovir za spodbujanje poslovnega okolja (Spletni vir 8).
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Ideja trajnosti ni nekaj novega, kljub temu da se je izraz pojavil šele konec 20. stoletja.
Trajnostni razvoj je doživel največjo popularnost v osemdesetih, ko je izšlo delo Our common
future, ki ga je pripravila Komisija za okolje in razvoj (World Commission on Environment and
development). Andrej Kirn pravi, da je ideja trajnosti stara že več kot 300 let, a je bila omejena
le na posamezna področja (Kirn 2004: 108). Tudi Latouche govori o trajnostni reprodukciji, ki
so jo pri svojem delu in načinu mišljenja uresničevali številni kmetje in obrtniki vse do konca
18. stoletja. V sožitju z naravo so kmetje zagotavljali obnovo gozda z reguliranim
izsekavanjem, spet drugi pa so za prihodnje generacije brez zunanje prisile sadili nove oljke in
figovce (Latouche 2009: 51).
Mednarodna skupnost prepoznava trajnostni razvoj kot pomemben in vreden cilj, ki ga je nujno
treba naslavljati in uresničevati. Široko soglasje in strinjanje s konceptom trajnostnega razvoja
najdemo v različnih ideologijah (Toplišek 2011: 86). Podpirajo ga celo največji onesnaževalci
okolja: British Petroleum, Total-Elf-Fina, Suez, Vivendi, Monsanto, Nestle itd. Trajnostni
razvoj se je uveljavil tako v strokah kot tudi v politiki. Predstavljen je kot ekonomsko učinkovit,
ekološko vzdržen in družbeno enakopraven razvoj z demokratičnimi temelji, ki je geopolitično
sprejemljiv in kulturno raznoličen (Latouche 2009: 42 in 52). Zavzema tri široke dimenzije, ki
naj bi se med seboj povezovale in ne izključevale: ekonomska, socialna in okoljska dimenzija
(Sedmak 2009: 14 in 15).
S sprejetjem univerzalne Resolucije o človekovih pravicah (Resolution of human rights, 1948)
in dveh dokumentov: Deklaracije Rio (Rio Decleration on Environment and Development,
1992) in Agende 21 (Programme of Action for Sustainable Development, 1992), ki sta bila
sprejeta na svetovni konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de Janeiru,20 so se
pokazale osnovne smernice ter cilj skupnega odgovornega odnosa do okolja, gospodarstva in
družbe (Haubrich 2005: 14). Leta 2005 je v Vilni nastala tudi Strategija vzgoje in izobraževanja
za trajnostni razvoj Unece, ki je začrtala vrednote odgovorne družbe, kjer prevladujejo
solidarnost, enakopravnost in vzajemno spoštovanje med prebivalci, državami ter generacijami.
Na področju gospodarske in okoljske dimenzije pa so izpostavili pomembnost gospodarske
vitalnosti, pravičnosti, socialne kohezije, varstva okolja in trajnostnega gospodarjenja z

20

Na svetovni konferenci v Riu de Janeiru so se leta 1992 vlade zedinile okoli vprašanja podnebnih sprememb in
nujnih ukrepov. Okvirna konvencija je zavezala najbogatejše države k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in
drugih toplogrednih plinov. Toda pogodba ni bila zavezujoča, zato se nič ni spremenilo in emisije so še naprej
naraščale v povezavi z gospodarsko rastjo najbogatejših narodov (Kingsnorth 2014).
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naravnimi viri (Sedmak 2009: 14). V New Yorku so 25. septembra 2015 svetovni voditelji 193
držav v okviru Organizacije združenih narodov (OZN) sprejeli Agendo 2030 za trajnostni
razvoj. Tudi ta agenda govori o uravnoteženem povezovanju treh dimenzij (ekonomske,
socialne in okoljske), ki se prepletajo skozi 17 ciljev in jih je treba uresničiti do leta 2030. Ti
cilji so: odprava revščine; odprava lakote; zdravje in dobro počutje; kakovostno izobraževanje;
enakost spolov; čista voda in sanitarna ureditev; cenovno dostopna in čista energija; dostojno
delo in gospodarska rast; industrija, inovacije in infrastruktura; zmanjšanje neenakosti;
trajnostna mesta in skupnosti; odgovorna poraba in proizvodnja; podnebni ukrepi; življenje v
vodi; življenje na kopnem; mir, pravičnost in močne institucije; partnerstva za doseganje ciljev
(Spletni vir 9).
Slovenija je kot članica Evropske unije v svoje razvojne dokumente sprejela retoriko in koncept
trajnostnega razvoja. Strategija razvoja Slovenije je za obdobje 2005-2013 potekla, zato je
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z
Uradom za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvom za finance ter Mednarodno
organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)21 pripravila novo dolgoročno vizijo
2050. Na podlagi slednje je bila pripravljena Strategija razvoja Slovenije, ki prav tako kot
prejšnja sledi ciljem trajnostnega razvoja (Spletni vir 10). Tudi Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport RS je leta 2007 osnovalo osnovne Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja. Načela, ki jih zastopa trajnostni razvoj,
so tako svoje mesto našla tudi v učnih načrtih geografije (Kolnik 2010: 202 in 203). Dušan Plut
pravi, da so okoljski problemi postavili globalno preživetje nad kratkoročne interese nacionalne
in lokalne gospodarske rasti (Plut 2005: 61).

21

OECD je institucija, ki je nastala leta 1948 in je simbolizirala novo obliko ekonomskega sodelovanja med
zahodnimi državami. OECD je v zadnjih letih prerasla v eno največjih mednarodnih raziskovalnih, statističnih in
analitičnih svetovnih središč. OECD ima svoj sedež v Parizu, združuje že 34 gospodarsko najrazvitejših držav
sveta in širi politiko, ki omogoča največjo možno gospodarsko rast, zaposlovanje in naraščanje življenjskega
standarda v državah članicah (Spletni vir 11). OECD svojim članicam (Slovenija je članica od julija 2010) ponuja
tri ključna sporočila: globalizacija je motor ekonomskega razvoja, ki državi koristi predvsem z odprtostjo trga,
tujimi investicijami in ustvarjanjem podjetniškega okolja za večjo inovativnost. Drugo sporočilo je namenjeno
učinkoviti obrambi pred negativnimi posledicami globalizacije in prestrukturiranja – optimizacija fleksibilnega
podjetniškega dela z ohranjanjem socialne varnosti. Tretji napotek članicam pa so legitimne politične reforme, ki
so lahko dosežene predvsem z odprtostjo, dialogom in spoštovanjem javnosti (Kovač 2007).
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4.4.1

PARADOKS KONCEPTA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Da bomo razumele paradoks koncepta trajnostni razvoj, je treba najprej razvoj kot mit ločiti od
razvoja kot zgodovinske realnosti. Po besedah Sergeja Latoucha tako imenovani »pravi« razvoj
ni nikoli obstajal. Ta mitični razvoj je zelo dobro opisan v poročilu komisije za jug Afrike iz
leta 1990. Opišejo ga kot proces, ki naj bi slehernemu človeku omogočil dostojno in uspešno
življenje. Predstavljen je kot celostni proces, ki ne pomeni izključno tehnološkega,
materialnega napredka in gospodarske rasti. Zgodovinske izkušnje pa potrjujejo, da se
vrednote, na katerih temelji razvoj in napredek, ne ujemajo z univerzalnim dojemanjem tega
koncepta (Latouche 2009: 21-23). Andrej Kirn celo pravi, da koncepta razvoja ne moremo
dojemati kot nekaj univerzalnega, saj je razvoj izrazit primer prepletanja vrednot, ideologije in
znanstvenega razumevanja problema. Razvoj je vedno vrednostno obremenjen, zato ga ni
mogoče konstruirati kot nekaj nevtralnega. Tako razvoj kot napredek predpostavljata
spremembe, te pa ne vključujejo nujno razvoja in napredka. Verjetno je na mestu opozoriti, da
tudi vsa vrednostna merila niso nujno moralna (Kirn 2004: 71 in 73).
Ne glede kakšen pridevnik stoji pred razvojem, je vsebina razvoja precej trdno zakoreninjena
in povezana z vrednotami zahodnega družbeno-ekonomskega sistema, kakršen je nastal po
industrijski revoluciji. Te vrednote so povezane z zgodovino ekspanzije hegemonističnega
Zahoda in širjenjem imperializma ter kolonializma. Slednje pa se skriva za ideologijo in slogani
nove globalizacije (Latouche 2009: 21-23). Vrednote, kot so gospodarski razvoj, akumulacija
kapitala, navidezni prosti trg, profit, neusmiljena konkurenca, tekmovalnost in promoviranje
individualnih rešitev, v središče postavljajo ekonomsko logiko, ki izključuje in marginalizira
socialno in okoljsko skrb (Kopnina 2015: 2). Svetovna komisija za okolje in razvoj je leta 1987
v poročilu Our Common Future objavila najbolj citirano in sprejeto definicijo trajnostnega
razvoja, ki pravi, da je trajnostni razvoj: »oblika razvoja in napredka, ki zadovoljuje potrebe
sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim generacijam za zadovoljevanje njihovih
potreb«. Že sama definicija, ki je najbolj razširjena, upravičuje in ohranja možnost, da politične
ter ekonomske institucije nadaljujejo z razvojno politiko, ki povzroča in stopnjuje okoljsko
degradacijo in družbeno neenakost (Toplišek 2011: 86). Korže pravi, da ni mogoče imeti
razvoja po delih, kjer imata okolje in sociala svoj cilj, gospodarstvo pa povsem svojega.
Blaginja za vse je možna samo s celovitim napredkom (Korže 2011: 9). Celostni napredek
države, regije, družine ali posameznika je sestavljen iz gospodarske, socialne in okoljske
blaginje. Z vse večjo degradacijo okolja, izkoriščanjem neobnovljivih virov in vsesplošnim
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kršenjem osnovnih človekovih pravic je bila blaginja ves čas prepuščena le ekonomski
dimenziji (Plut 2005: 61).
V zadnjih 25 letih smo lahko priča številnim uspehom izvajanja prakse korporativne
globalizacije z ustanovitvijo Svetovne trgovinske organizacije, množične privatizacije
gospodarstev, sprejetjem prostotrgovinskih sporazumov ter strukturnega prilagajanja Afrike.
Ideologija prostega trga in gospodarske rasti je dosegla, da smo sprejeli politični okvir, ki
dovoljuje mednarodnim gospodarskim družbam povsem proste roke pri cenejši izdelavi svojega
blaga in prodaje na račun kršenja okoljske zakonodaje in delavskih ter človekovih pravic. Z
zmanjšanjem predpisov22 in davkov23 smo izpolnili želje korporacijam ter spodbudili
gospodarsko rast, ki pa vsesplošni družbi in okolju ne prinaša koristi (Klein 2015: 30 in 31).
4.4.2

KAPITALIZEM IN OKOLJE

Trajnostni razvoj pri ohranjanju okolja opozarja, da so Zemlja in njeni ekosistemi naš skupen
dom, ki jih lahko zavarujemo le z ravnovesjem med gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi
zahtevami. Izpostavlja probleme, kot so: izguba biotske raznovrstnosti, dezertifikacija,
podnebne spremembe, motnje številnih naravnih ciklusov, slabšanje kakovosti vode,
degradacije gozdov in drugih sladkovodnih ekosistemov itd. Okoljske spremembe so rezultat
antropogenih in naravnih vzrokov. Precej časa je preteklo, da so znanstvene skupnosti sprejele
konsenz, da je uporaba fosilnih goriv eden od poglavitnih družbenih vzrokov za globalne
podnebne spremembe24 (Kirn 2004: 45 in 46). Strokovno soglasje, da so ljudje odgovorni za
okoljske spremembe, je od leta 2004 nihalo med 90 in 100 odstotki (Spletni vir 12).

22

David Graeber je profesor antropologije na londonski šoli za ekonomske in politične vede (London School of
Economics), ki je v svojem delu The Utopia of Rules: On Tehnology, Stupidity and the Secret Joys of Bureaucracy
predstavil, da je danes pravzaprav vse več predpisov oz. birokracije, za katere ljudje porabijo več časa kot kadarkoli
v zgodovini. V svojih raziskavah je ugotovil, da vse od 19. st. dalje ukinjanje državnih predpisov in regulacij vodi
v povišanje skupnih predpisov, regulacij in števila birokratov. To je poimenoval železni zakon liberalizma. Priča
smo porastu predpisov in patentov, ki regulirajo intelektualno lastnino in ščitijo državne ter mednarodne monopole
(Graeber 2015: 4-28).
23
Tu je potrebno opozoriti, da vlade (naj bodo desne ali sredinske) v svojih programih vedno zagovarjajo
kapitalistične ekonomske ukrepe, kot so: davčna razbremenitev le bogatih, znižanje proračunskih izdatkov,
okrnitev javnega sektorja, deregulacija trga in privatizacija vsega, kar je v domeni države in državljanov. Diskurz,
če bodo najbolj plačani še bolj nagrajeni, se bodo povečale investicije in državno gospodarstvo bo v razcvetu, je
le voda na mlin bogatim. Slovenska elita že ves čas dobiva davčne spodbude ravno z namenom, da svojega
premoženja ne bi premaknila na davčno ugodnejša območja. Kljub temu pa se v Sloveniji hkrati povečujejo
socialni transferji na eni in transferji v davčne oaze na drugi strani (Mekina in Košak 2013, Štefančič Jr. 2011).
24
Doslej sta bila glavna krivca ustvarjanja tople grede industrija in promet. Vse več okoljevarstvenikov in
okoljevarstvenic pa opozarja, da ima govedoreja enako velik učinek pri ustvarjanju tople grede kot celoten
globalen avtomobilski promet. Pri govedoreji je treba upoštevati tudi krčenje gozdov za pašnike in pridelavo krme,
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Toda znanstveni dokazi niso glavni vir za ustvarjanje javnega mnenja o odgovornosti človeka
za podnebne spremembe. Raziskave z Univerze Yale so potrdile, da kulturni nazor in politično
ali ideološko prepričanje močno vplivata na mnenje posameznika oz. posameznice o segrevanju
ozračja in njegovih vzrokih. Znanstvene ugotovitve večinoma zavračajo osebe s hierarhičnimi
in individualističnimi nazori, ki verjamejo, da vsak dobi tisto, kar si zasluži (Klein 2015: 52 in
53).
Predvsem pa okoljske spremembe predstavljajo trn v peti zagovornikov in zagovornic
akumulacije kapitala, saj jim prilaščanje narave prinaša bogatenje in profit. Blagovno-tržna
proizvodnja je izvor človekovega agresivnega, pohlepnega, profitniškega in brezobzirnega
izkoriščanja narave (Kirn 2004: 6). Kljub temu pa lahko v primeru globalnega neoliberalizma
govorimo tudi o globalnem okoljskem problemu. Mobilnost kapitala ne pozna državnih mej in
sledi absolutni dobičkonosnosti na svetovni ravni (Toplišek 2011: 87). Malo verjetno je, da bo
takšna naravnanost kapitala pripomogla k stabilizaciji podnebja, saj razvoj in gospodarska rast
ustvarjata revščino, v bogatih državah in državah v razvoju pa psihološke frustracije
pomanjkanja. Za ustvarjanje množičnega povpraševanja je treba ustvarjati nove in nove potrebe
ter nove in nove produkte (Latouche 2009: 61).
Potrošniška družba, ki se hrani z materialno razsipnostjo, zmanjšuje zaloge naravnih virov in
povzroča pritisk na okolje. Za proizvodnjo dobrin potrebujemo delovno silo, kapital in določeno
minimalno vsoto naravnih virov (Toplišek 2011: 88). Lahko si predstavljamo uravnovešeno
porabo obnovljivih virov, neobnovljivi pa se ne obnavljajo, zato je že minimalna uporaba
netrajnostna. Tudi obnovljivi viri so ne nazadnje omejeni, če nam jih ne uspe postopoma
nadomestiti. Težko je govoriti o kriteriju trajnosti pri zmanjšanju biotske raznolikosti, saj
nekateri ocenjujejo, da je vzrok za sedanjo hitrost zmanjševanja biotske raznolikosti kriv prav
človek. Kirn se zato cinično sprašuje, katera hitrost izginjanja je torej bolj trajnostna: ničelna
ali tista, ki je dvajsetkrat ali stokrat večja od naravnega procesa izumiranja vrst (Kirn 2004:
111).
Naravno okolje ima tri različne vloge v neoklasični ekonomiji. Predstavlja vir osnovnih surovin,
je skladišče in prostor za razgradnjo odpadkov in nudi dragocene dobrine ter ekološke storitve.

erozijo, prekomerno porabo pitne vode za napajanje goveda, ogromno porabo energije za rejo klavnih živali itd.
Človeški apetit po živalskem mesu je glavno gonilo vse večjega uničevanja okolja in sistematičnega genocida nad
živalmi (Horvat 2008).
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Te tri vloge so pokazatelji močne odvisnosti med okoljem in gospodarstvom. Naše
gospodarstvo pa ni skladno z ekosistemom, od katerega je odvisno. Podnebne spremembe,
pomanjkanje vode, degradacija prsti, kopičenje odpadkov, izpusti ogljikovega dioksida,
kronična izguba biotske raznovrstnosti in propad staža rib, losov itd. so vidne posledice
gospodarske dejavnosti. Čezmerno izkoriščanje okolja ni v skladu s trajnostnim razvojem, je
pa posledica vere v nujnost gospodarske rasti (Toplišek 2011: 98).
Še vedno velja prepričanje, večji kot je BDP, višja je blaginja za vse. Toda BDP ni nič drugega
kot finančna vrednost vseh dokončnih proizvodov in storitev, ki so bili ustvarjeni znotraj ene
države. Na BDP ne vplivajo dejavniki, kot so: kakovost življenja posameznikov, socialne
razmere, participacija civilne družbe, delovanje zdravstvenega sistema, enakopravnost spolov
itd. Gospodarska rast je predstavljena kot družbeno zdravilo, ki ustvarja zadostne mere dobička
in ga lahko lastniki kapitala uporabijo za razširitev svojih investicij. Gospodarska rast mora biti
v kapitalizmu nenehna, kar ni v skladu z mejami zmogljivosti našega planeta (Toplišek 2011:
98).
Čeprav smo priča krizi, ki ogroža življenje ne samo človeka, temveč vseh živih bitij na našem
planetu, pa svetovno gospodarstvo še vedno črpa standardne vire fosilnih goriv, še vedno se
tudi povečuje vzreja in poraba mesa. Ozračje je danes za 0,8 ºC toplejše kot pred industrijsko
ravnjo. Posledice segrevanja ozračja se najbolj očitno vidijo v taljenju grenlandske ledene
plošče in hitrem zakisljevanju morij. Segrevanje se še vedno nadaljuje in se približuje dvigu za
2 ºC, kar naj bi bila zadnja varna meja segrevanja podnebja. Številni odposlanci in odposlanke
so že leta 2009 v Københavnu na odmevnem Vrhu Združenih narodov o podnebnih
spremembah nasprotovali uradni razglasitvi dvostopenjskega cilja, saj so bili prepričani, da bo
kakršnokoli povišanje temperature na propad obsodilo številna mesta ob obali in predele
podsaharske Afrike. Kljub temu da so tudi vlade največjih držav onesnaževalk (ZDA in
Kitajska) v Københavnu podpisale sporazum, se ponovno niso dogovorile za nič zavezujočega.
Emisije se hitro povečujejo, gospodarstvo pa ostaja isto. Še hitreje se tali zahodnoantarktična
ledena plošča, nadaljuje se dviganje morske gladine, priča smo obsežnemu odmiranju rastlin v
porečju Amazonke, hudi vročinski vali po vsem svetu vplivajo na zmanjšanje pridelka osnovnih
poljščin, povečuje se moč orkanov, prihaja do pomanjkanja zaloge pitne vode in do obsežnega
izumiranja živali (Klein 2015: 22-25).
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Številna družbena gibanja, kot so zapatisti v Chiapasu, sindikat rudarjev v Chattisgarhu v Indiji,
hindujski kmetje v indijski dolini Narmada, brazilski kmetje brez zemlje (MST) ali Civilni svet
ljudskih in staroselskih organizacij v Hondurasu (COPINH), razkrivajo vso okrutnost
navideznega trajnostnega razvoja v kapitalizmu in njegovo pomanjkanje spoštovanja do
lokalno družbenih in okoljskih razmer (Harvey 2011: 80 in 81). Gradnja visokih jezov v
militariziranih zveznih državah Kašmir in Manipur bo potopila cela okrožja in uničila celotni
ekosistem (Roy 2015: 24). Postavljanje hidroelektrarn pa niti ne prinaša elektrike okoliškemu
prebivalstvu. Lep primer je prav Chiapas, kjer hidroelektrarne proizvedejo kar 35 odstotkov
mehiške hidroenergije, medtem ko 34 odstotkov lokalnega prebivalstva nima elektrike
(Gregorčič 2005: 135). Staroselska organizacija COPINH je v Hondurasu uspela ustaviti 50
projektov sečnje gozdov in gradenj 10 hidroelektrarn, ki bi ogrozile okolje in življenja
staroselske Lenca skupnosti (Spletni vir 13). Kakršnokoli upiranje pa prinaša bliskovit odpor s
strani zasebnih korporacij in vlad. V zadnjih letih je bilo ubitih ogromno okoljskih aktivistov
in aktivistk po vsem svetu, od Brazilije, Hondurasa, Filipinov, Kolumbije, Tajske, Kambodže
do Rusije. Najmanj 767 aktivistov in aktivistk je med 2010 in 2015 umrlo v boju proti
ekstraktivni industriji in paravojaškim milicam. Najvišje število smrtnih žrtev je bilo leta 2015,
ko se je na seznamu ubitih okoljevarstvenikov in okoljevarstvenic v 16 državah znašlo kar 185
oseb (Spletni vir 14).
4.4.3

KAPITALIZEM in DRUŽBA

Trajnostni razvoj opozarja tudi na družbene probleme, kot so: revščina, lakota, netrajnostno
kmetijstvo, slabo in neenakopravno izobraževanje, brezposelnost, prezgodnje smrti zaradi
ozdravljivih bolezni, diskriminacija žensk, pomanjkanje ustreznih sanitarnih ureditev,
begunstvo itd. Za izboljšanje razmer se OZN povezuje z različnimi državami in mednarodnimi
organizacijami ter organizira konference, s čimer želi vplivati na odločevalce in odločevalke,
da bi začeli reševati pereče probleme.
Živimo v svetu, kjer imamo občutek, da učinki ekonomskih in tehnoloških sil vplivajo na
poenotenje družbenega prostora. Govorimo o globalizaciji, ki s pomočjo neteritorialne svetovne
komunikacije (elektronski mediji in finančne transakcije) povzroča transformacijo prostora z
izrazito prevlado zahodnega kapitalističnega vzorca gospodarstva, politike in družbenih
odnosov (Bufon 2006: 40 in 41). Tehnološki napredek z digitalizacijo, avtomatizacijo in
virtualizacijo naj bi bil z globalizacijo prostega trga dostopen več ljudem kot kadarkoli v
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zgodovini. Voditelji številnih držav so prepričani, da lahko premagajo revščino le z bolj odprtim
in konkurenčnim trgom. Tudi organizacije, kot so Mednarodni denarni sklad, OECD, OZN in
Svetovna banka, ki so glavni nosilci koncepta trajnostnega razvoja, zagovarjajo možnost
odprave svetovne revščine in neenakosti le v podpiranju makrogospodarskih reform, ki države
potiskajo v izvozne in prostotržne strategije (Harvey 2011: 65 in 66).
V prvem poglavju smo razložile delovanje kapitalizma kot ekonomskega sistema. Prav
konstitutivne napake in neoklasične posplošitve kapitalizma omogočajo neomejeno večanje
družbene neenakosti. Akumulacija kapitala, prost pretok denarja, finančni trgi, privatizacija,
deregulacija in gospodarska rast so elementi kapitalistične globalizacije, ki omogočajo
monopolno prečrpavanje profitov z različnih, pogosto »manj razvitih«, področij sveta (Merhar
2011: 142).
Deregulacija je omogočila hiter pretok denarja in odpravo preprek za trgovanje, kar je odprlo
svetovne trge in začelo vplivati na delokalizacijo gospodarskih dejavnosti (Harvey 2011: 72).
Če določen vodilni proizvod ni več dobičkonosen in postane manj konkurenčen, začne
proizvajalec zniževati produkcijske stroške, se pravi nižanje mezd, zmanjševanje stroškov
odpuščanja in zaposlovanja ter zmanjševanje socialnih pridobitev (porodniška in regres).
Skratka poveča se stopnja izkoriščanja delovne sile, saj je ta v tem primeru edini vir presežne
vrednosti. Deregulacija pa tudi omogoča, da se proizvodnje preselijo na druga območja
svetovnega sistema, kjer so plače (stroški dela)25 nižje. Slednje je privedlo do obsežnega vala
deindustrializacije in družbenega razkroja v delavskih skupnostih (Wallerstein 2013: 20).
Delokalizacija naj bi omogočila kapljanje drobtinic bogastva (trickle down) iz bogatih v
nebogate države. Nekateri zato vidijo učinkovito odpravo revščine v odpiranju tovarn, ki
zaposlujejo delavce in delavke z nizkimi mezdami. Harvey pa se čudi nad tem osupljivim
stališčem novih »človekoljubov«, ki pravijo, da morajo bogati čim bolj izkoriščati revne in jih
tržno disciplinirati, saj bodo imeli največjo korist od novih delovnih mest prav revni (Harvey
2011: 70).

25

V SSKJ gospodarstvo pomeni sistem proizvajanja, razporejanja in uporabe materialnih dobrin, ki vsebuje vse
deležnike, kot so: delavci oz. delavke, potrošniki oz. potrošnice in lastniki oz. lastnice. Če spremljamo diskurz
politikov in političark o gospodarstvu, pa ti naslavljajo samo še lastnike oz. lastnice. Namesto izraza mezda ali
plača se uporablja izraz strošek dela.
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Svobodni trg je prinesel povečanje dobička, a ta je tako v geografskem kot tudi v družbenem
pogledu neenakomerno porazdeljen (Harvey 2011: 72). Države so postale aparat v službi
transnacionalnega kapitala, ta pa formira in regulira delovno silo ter nadzoruje in disciplinira
prebivalstvo s pomočjo lokalne jurisdikcije (Močnik 2011: 182). S povečanjem moči finančnih
trgov in monopolnih gospodarskih družb se je v vseh državah (od ZDA do Mehike, Rusije,
Južne Afrike, Indije, Kitajske, Indonezije itd.) razbohotila neenakost. Geografska razprostrtost
dohodkov in bogastva je zelo neenakomerna. Kot primer lahko izpostavimo Mehiko, ki je imela
leta 2004 zelo visoko stopnjo revščine (40 % prebivalcev in prebivalk je živelo pod pragom
revščine) (Spletni vir 15), hkrati pa večje število milijarderjev kot Savdska Arabija. Tudi v
Indiji in Rusiji je po valu neoliberalnih reform dober ducat najbogatejših dobil nadzor nad
večino gospodarstva (Harvey 2011: 74 in 76). Za 20. stoletje je bilo značilno zmanjševanje
neenakosti znotraj bogatih držav, a dramatično povečanje razlik med regijami v svetu. V 21.
stoletju pa se razlike znotraj bogatih držav ponovno povečujejo, saj države z nizkimi mezdami
in z visoko tehnološko sposobnostjo, kot so države BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska),
in države jugovzhodne Azije dohitevajo bogate države (Močnik 2011: 183).
Pogoj za uveljavitev vladajočega razreda je kopičenje in zgoščevanje dobička zgolj v rokah
nekaj posameznikov. Akumulacija z razlaščanjem je postala dominantna forma akumulacije
kapitala in se ne pojavi samo v času krize hiperakumulacije. Pojavlja se ves čas tako na periferiji
kapitalizma kot v njegovem centru (Bonefeld 2013: 16). Med te prakse spada: privatizacija
zemlje in delovne sile, prisilno izseljevanje kmečkega prebivalstva, preoblikovanje lastninskih
pravic iz kolektivnih, državnih ali skupnostnih v zasebnolastninske pravice, odprava
staroselskih oblik proizvodnje in potrošnje, prilastitev premoženja, kot so naravni viri,
trgovanje s sužnji (zlasti seksualna industrija), posojilni sistemi ter dolžniške pasti (Harvey
2011: 87).
Lokalno prebivalstvo v imenu privatizacije vsega lastno zemljo prepušča zasebnim
korporacijam za gradnjo ekonomskih con, infrastrukturnih projektov, avtocest, jezov, kemičnih
industrij, nakupovalnih centrov itd. Strukturno prilagajanje, ki sta ga »tretjemu svetu« vsiljevala
Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka, je nacionalne države v primežu dolgov prisililo
v deregulacijo državnega trga. Mali in srednji kmetje so težko konkurirali na svetovnem
blagovnem trgu, prav tako so se zmanjšale subvencije za izboljšanje kmetijstva in podeželsko
infrastrukturo. Z uničenjem lokalne varnostne mreže pa so kmetje postali še bolj dovzetni za
pretrese od zunaj - suša ali upadanje cen blaga. V Kambodži je bilo 60 odstotkov malih kmetov
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prisiljenih prodati svojo zemljo in se preseliti v mesto zaradi zdravstvenih dolgov (Davis 2009:
25 in 26). Mediji, ki so v rokah številnih korporacij, so lokalne ljudi prepričali, da so se
odpovedali svoji zemlji in odšli v mesta, kjer naj bi gospodarska rast, v imenu katere se je
dogajalo prilaščanje, ustvarila nova delovna mesta. Arundhati Roy trdi, da je povezava med
rastjo BDP-ja in večanjem števila delovnih mest popolni mit. Po dvajsetih letih gospodarske
rasti je v Indiji 90 odstotkov delovne sile zaposlene v neorganiziranem sektorju, od tega jih je
60 odstotkov samozaposlenih (Roy 2015: 18).
4.4.3.1

URBANA REVŠČINA

Živimo v dobi mest, saj več ljudi živi v mestih kot na podeželju. Leta 2007 je svetovno mestno
prebivalstvo prvič v zgodovini človeštva preseglo svetovno prebivalstvo na podeželju. Leta
1950 sta več kot dve tretjini prebivalstva živeli na podeželju, manj kot ena tretjina pa v mestih.
Leta 2014 je že 54 odstotkov svetovnega prebivalstva živelo v mestih. Urbaniziranje Zemlje pa
bo še naraščalo, saj bo do leta 2050 na podeželju živelo samo še 34 odstotkov, v mestih pa 66
odstotkov svetovnega prebivalstva (Spletni vir 16). Višanje števila prebivalstva v mestih pa je
presenetljivo malo povezano z večanjem obsega mestnega gospodarstva. Številnih mest
(Mumbaj, Johannensburg, Buenos Aires, Belo Horizonte, Sao Paulo itd.) ne podpirajo močni
industrijski izvozni obrati ali zajetni dotoki tujega kapitala. Dolžniška kriza v sedemdesetih in
prestrukturiranje gospodarstva »tretjega sveta« v osemdesetih pod vodstvom Mednarodnega
denarnega sklada sta države Afrike, Azije in Bližnjega vzhoda ločili od rasti zaposlovanja.
Kljub upadanju realnih plač, usihanju javnega sektorja, naraščanju cen in vrtoglavemu
povečanju brezposelnosti se je urbanizacija v »tretjem svetu« vratolomno povečevala. Globalne
sile so s strukturiranim prilagajanjem, devalvacijo valute in državnim omejevanjem porabe
podprle hitro urbanizacijo z množičnim nastajanjem slumov (Davis 2009: 24, 25 in 27).
Urbana revščina je postala eksploziven političen problem 21. stoletja, s katerim se ukvarja vse
več geografov in geografinj. V nerazvitih državah v slumih živi kar 78,2 odstotka mestnega
prebivalstva, medtem ko jih v slumih razvitih držav živi 6 odstotkov. Največji odstotek
prebivalcev in prebivalk slumov je v Etiopiji (99,4 odstotkov mestnega prebivalstva), Čadu
(99,4 odstotkov) in Afganistanu (98,5 odstotkov). Svetovne prestolnice slumov pa so Mumbaj
(10 do 12 milijonov), Ciudad de Mexico in Dhaka (vsak po 9 do 10 milijonov), Lagos, Kairo,
Karači, Kinšasa-Brazzaville, Sao Paulo, Šanghaj in Delhi (vsak po 6 do 8 milijonov). Poglavitni
vzrok za povečanje revščine je bilo ožanje socialne države v osemdesetih in devetdesetih pod
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pritiskom strukturnega prilagajanja. Z večanjem posojil Mednarodnega denarnega sklada se je
povečeval tudi obseg prisilnih ukrepov. V Afriki je strukturno prilagajanje privedlo do bega
kapitala, propada proizvodnih obratov, marginalnega in negativnega povečanja izvoznih
dohodkov, drastične redukcije javnih storitev v mestih, rasti cen in strmega padca realnih mezd
(Davis 2009: 35-36 in 200).
Deindustrializacija je privedla do propada gradbeništva in hitrega poslabšanja infrastrukture ter
sanitarnih razmer.26 Z zapiranjem formalnih oblik dela za moške so ženske in otroci postali
glavna delovna sila. Mlade ženske v Aziji so breme »tretjega sveta« prevzele na svoja pleča in
se zavezale tekočemu traku in tovarniški bedi. V Latinski Ameriki in Afriki pa so bile ženske
prisiljene improvizirati nove načine preživljanja (prodajalke žganih pijač, čistilke, perice,
frizerke, pestunje, prostitutke itd.). Močno so se zmanjšale formalne oblike zaposlovanja, ki so
jih nadomestile neformalne oz. prekarne oblike dela (Davis 2009: 202-206). Tako imenovana
fleksibilizacija delovne sile je privedla do zmanjšanja delovne varnosti, podaljševanja
osemurnega dela, nočnega dela, izgube zaščite in nadomestil, napada na vse oblike
organiziranja delavcev oz. delavk in do opravljanja številnih neplačanih nalog. Fleksibilnost
oz. prilagodljivost je nujno treba postaviti v družbeni kontekst, saj fleksibilnost ni nujno v vseh
pogledih slaba. Fleksibilizacija delavcev in delavk pa je v neoliberalnem sistemu vse drugo kot
ustvarjalno in samoiniciativno delo (Košak 2015).
Regresivno obdavčenje je v postkolonialnih državah potekalo za javne storitve, nikoli pa se ni
spodbujalo zmanjšanje izdatkov za vojsko ali obdavčitev visokih dohodkov in nepremičnin
bogatih. Idejo o preobrazbi mest so prikrojili za zadovoljevanje interesov premožnih razredov,
ki plačujejo nizke davke in imajo dostop do komunalnih storitev, medtem ko velika večina živi
v hišah, ki ogrožajo njihovo zdravje in varnost. Nevarne in zdravju škodljive lokacije so tipična
geografska definicija barakarskega naselja, saj so revni pripravljeni tvegati svoje zdravje in
varnost za par kvadratnih metrov zemlje ter nekaj miru pred preganjalci in preganjalkami. Priča
smo pionirskim gradnjam na močvirjih, poplavnih ravnicah, strmih pobočjih, kemijskih
odlagališčih itd. Prav tako so veleslumi postali inkubatorji nalezljivih bolezni. Skoraj 40

26

V barakarskih naseljih številni ljudje živijo brez kanalizacije ali tekoče vode. Indijska novinarka Asha
Krishnakumar je v članku A Sanitation Emergency opisala ponižanja, ki jih revne ženske doživljajo pri opravljanju
telesnih potreb v javnosti. Ker se od žensk pričakuje, da bodo ohranile stroge norme sramežljivosti, je za njih
odsotnost zasebnih higienskih prostorov izjemno nevarna tako zaradi zdravja kot tudi zaradi varnosti. Večina žensk
čaka vse do teme, da opravijo veliko potrebo, s tem pa tvegajo spolno nadlegovanje ali celo napad (Krishnakumar
2003).
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odstotkov smrti je povezanih z okužbami in parazitskimi boleznimi zaradi onesnažene vode ter
slabih sanitarnih razmer. Varčevalna politika se je začela s krčenjem državnih in mestnih
proračunov zaradi programskega strukturiranja. Slednje pa je v nekaterih mestih začinjeno še s
holokavstom aidsa, dolgotrajnimi sušami in državljanskimi vojnami (Davis 2009: 159 in 190).
Mesta prihodnosti torej niso iz stekla in jekla, kakor so napovedovali urbanisti prejšnjih generacij, temveč so
sezidana iz nežgane opeke, slame, reciklirane plastike, cementnih zidakov in odpadnega lesa. Namesto mest
svetlobe, ki se dvigajo k nebu, se velik del urbanega sveta v 21. stoletju stika v umazaniji, obdani z nesnago, iztrebki
in blatom. Milijarde mestnih prebivalcev, ki živijo v postmodernih slumih, se lahko samo z zavistjo ozirajo na
razvaline trdnih hiš iz blata v neolitskem mestu Çatal Höyük v Anatoliji, ki so jih bili postavili na začetku mestnega
življenja pred devet tisoč leti (Davis 2009: 30).

4.4.4

SEDEMNAJST CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Vrh OZN-ja je 25. septembra 2015 sprejel Agendo 2030 s 17 splošnimi in 169 konkretnimi cilji
trajnostnega razvoja, ki predstavljajo akcijski načrt, kako utrditi mir, odpraviti revščino v vseh
oblikah in zagotoviti svobodo za vse (Spletni vir 9). To ni prvič, da je OZN pripravil razvojne
cilje in plane za odpravo revščine in varovanja okolja. Največje srečanje svetovnih voditeljev
je potekalo leta 2000 v New Yorku, kjer so sprejeli Deklaracijo ZN tisočletja (Millennium
Development Goals) z osmimi razvojnimi cilji. Države so se s podpisom zavezale k novemu
svetovnemu partnerstvu, s katerim so želeli izkoreniniti revščino in lakoto, doseči splošno
osnovno izobrazbo ter zagotoviti okoljsko trajnost do leta 2015 (Spletni vir 17). Pet let kasneje
so se svetovni voditelji spet zbrali v New Yorku, kjer so potrdili zaveze dotedanjih razvojnih
konferenc z željo po bolj učinkovitem uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja (Spletni vir 18).
Leta 2015 pa je tako nastala nova OZN agenda, ki jo mislijo uresničiti do leta 2030. Nekateri
priznani znanstveniki in znanstvenice (Noam Chomsky, Naomi Klein, Thomas Pogge, Chris
Hedges, Eve Ensler itd.) so se odzvali s kritiko na Agendo 2030 v odprtem pismu, prav tako pa
tudi širša javnost ni pokazala velikega veselja do še ene nove trajnostne agende, ki naj bi
spremenila svet na bolje. Številni pravijo, da agenda ne vzame v ozir kritičnega razmerja moči
v družbi in se še vedno osredotoča na gospodarsko rast ter neoliberalistični gospodarski sistem
(Hickel 2015a). Republika Slovenija uvršča Mednarodno razvojno sodelovanje med prednostne
usmeritve svoje zunanje politike. Naša država je vpeta v svetovne razvojne procese politik
mednarodnega razvojnega sodelovanja in jih upošteva pri lastnem načrtovanju političnih ter
gospodarskih ukrepov. V strateškem dokumentu, ki ga je Slovenija sprejela decembra 2017,
upoštevajo Vrh OZN in Agendo 2030 oz. Cilje za trajnostni razvoj (Spletni vir 19).
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OZN je ugotovil, da mora iti odprava revščine z roko v roki s strategijami, ki podpirajo
gospodarsko rast, obravnavajo različne socialne potrebe (izobraževanje, zdravstvo, socialna
varnost in zaposlenost) ter varujejo okolje. V cilju 8.1 je zapisano, da so države zavezane k
ohranjanju gospodarske rasti, države v razvoju pa si morajo prizadevati za 7 odstotno letno rast
(Spletni vir 20). Agenda potrjuje nujnost sožitja človeka z naravo in se vrača k obvezi, da
segrevanje podnebja ne sme preseči dvostopinjskega praga. Prav tako pozivajo k trajnostnim
vzorcem proizvodnje in potrošnje. Takšno govorjenje že signalizira, da nekaj ni v redu z našim
trenutnim gospodarskim sistemom. Agenda 2030 zahteva manj in istočasno tudi več.
Protislovja se pokažejo že v samem jedru, saj trajnostni razvoj definirajo kot razvoj, ki mora
doseči uskladitev v treh ključnih elementih: v gospodarski rasti, socialni vključenosti in varstvu
okolja. Ti elementi naj bi bili ključni za blaginjo posameznika in družbe. Agenda 2030 ohranja
status quo, ker izhaja iz globoke logike kapitalizma (Hickel 2015a).
Medtem ko se je od leta 1990 svetovni BDP povečal za 271 odstotkov, se je število ljudi, ki
živijo z manj kot 5 dolarji na dan (4,73 evrov) povečalo za več kot 370 milijonov. V točki 1.1.
sklenejo, da bodo do leta 2030 izkoreninili revščino, ta pa je trenutno opredeljena s številom
ljudi, ki živijo z manj kot 1,25 dolarji na dan (1,18 evrov na dan). Nedavne študije kažejo, da
oseba z 1,18 evri na dan ne more doseči normalne življenjske dobe in izpolnjevati osnovnih
življenjskih potreb. Splošna deklaracija o človekovih pravicah zagovarja, da bi morala biti
revščina opredeljena s številom ljudi, ki živijo z manj kot 5 dolarji na dan (4,73 evri na dan).
Če bi merili revščino z bolj natančno in realno opredelitvijo, bi število ljudi, ki živi z manj kot
4,73 evri na dan, naraslo na 4,3 milijarde ljudi, kar je več kot 60 odstotkov človeštva (Hickel
2015a).
Agenda 2030 tudi zelo malo spregovori o ključnih vzrokih svetovne revščine in kako jih
reševati. Nič ni govora o nepravičnem trgovinskem režimu, ki ga narekuje Svetovna trgovinska
organizacija (WTO) ali o bilateralnih trgovinskih in naložbenih sporazumih, ki liberalizirajo
globalni trg na račun revnih. V točki 17.10 pozivajo k še večji liberalizaciji trgovine in še večji
pristojnosti Svetovne trgovinske organizacije. V Agendi 2030 tudi zelo nejasno spregovorijo o
nujnosti večje regulacije finančnih trgov in monopolnih bank. V cilju 17.13 le izpostavijo željo
po izboljšanju globalne makroekonomske politike s koordiniranimi in koherentnimi politikami,
kar ne definira resnih specifičnih ciljev (Hickel 2015a).

64

Revščina se ne zgodi kar sama od sebe. Mogoče je nemara poenostavljeno, a kljub temu lahko
rečemo, da je za krivično in neenakopravno stanje kriva politična, predvsem pa gospodarska
ureditev sveta. Jasin Hickel pravi, da ne moramo držav postaviti pred trditev, da so same
odgovorne za svoj razvoj, saj s tem zanikamo kolonializem, suženjstvo, krajo različnih sredstev,
dolgove, strukturno prilagoditev in finančne krize. Revščino in ekološko krizo so po njegovem
povzročile institucije s posebnimi interesi. Pomemben korak je že imenovanje sil, ki povzročajo
trpljenje ljudi in uničujejo okolje. Če jih ne opredelimo, jih je nemogoče tudi obravnavati in
reševati. Te težke resnice pa OZN s svojimi Cilji trajnostnega razvoja noče sprejeti. Moramo
vedeti, da so na pripravo Agende 2030 imele vpliv pomembne korporacije. Hickel pa pripisuje
neodločnost in zanikanje tudi strahu, saj bi OZN z odprto kritiko gospodarskega sistema v
Agendi 2030 marsikoga užalila. OZN si tako še vedno ne drzne ali ne želi izpostaviti tega, kar
bi bilo treba izpostaviti (Hickel 2015b).
4.4.5

TRAJNOSTNI RAZVOJ V GEOGRAFIJI

Koncept trajnostnega razvoja se v geografskem učnem načrtu za osnovne šole pojavi 12-krat,
za splošne, klasične in ekonomske gimnazije 11-krat, v učnih načrtih za strokovne gimnazije
pa 2-krat. Vsi učni načrti poudarjajo pomen geografije pri usposabljanju učencev in učenk ter
dijakov in dijakinj za »dejaven in solidaren odnos do naravnega in družbenega okolja, za
reševanje prostorskih vprašanj in vzajemno sožitje med naravo in človekom«. Pri učnem načrtu
za osnovne šole pa je na koncu še poudarjeno, da usposabljanje učencev in učenk poteka »z
vidika sonaravnega trajnostnega razvoja«27 (Učni načrt za OŠ 2011: 4; Učni načrt za gimnazije
2008: 7; Učni načrt za strokovne gimnazije 2008: 5). Geografija ni osredotočena samo na
preučevanje sestave in dinamike pokrajine, temveč tudi na razmerje med okoljem in človekom.
Zaradi enakovrednega prepletanja družboslovnih in naravoslovnih spoznanj je geografija kot
prostorska veda sprejela koncept trajnostnega razvoja z vidika načela gospodarske, okoljske in
socialne trajnosti (Plut 2005: 99 in 101). Udejanjenje teh načel pa tako ustanove kot raziskovalci
in raziskovalke ter profesorji in profesorice različno definirajo.
Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki so bile spisane za slovenski šolski
sistem, opredeljujejo ključna področja, kot so: državljanstvo, mir, etika, odgovornost v

27

Pojem trajnost je širši pojem in večpomenski kot pojem sonaravnost, ki se veže na udejstvovanja načela varstva
okolja in narave. Z besedo sonaravnost označujemo načine za ohranjanje narave in okolju prilagojenega delovanja
družbe. V slovenskem jeziku sonaravnost prednostno označuje delovanje, ki je skladno z naravo (Plut 2005: 65).
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krajevnem in mednarodnem kontekstu, demokracija in vladanje, pravičnost, varnost, človekove
pravice, zmanjšanje revščine, zdravstvo, enakost spolov, kulturna raznovrstnost, razvoj
podeželja in mest, gospodarstvo, proizvodni in potrošniški vzorci, skupna odgovornost, varstvo
okolja, upravljanje naravnih virov ter biotska28 in pokrajinska raznovrstnost (Kolnik 2010: 202).
Prav tako je v dokumentu opredeljenih enajst načel VITR,29 ki naj bi bili vključeni v učne
vsebine in učne cilje učnih načrtov osnovnih predmetov. Karmen Kolnik je na podlagi analize
številčne zastopanosti načel v prenovljenih gimnazijskih učnih načrtih za geografijo dokazala,
da je vseh enajst načel zastopanih vsaj z enim učnim ciljem. Geografija kot učni predmet
vključuje vsa načela trajnostnega razvoja, saj je vsebinsko večplastna z interdisciplinarno
usmerjenimi cilji (Kolnik 2010: 204 in 207). Trajnostni razvoj je tako del geografskega pouka
in vključuje mednarodne vsebine (Kunaver 2005: 12). Razumevanje trajnostnega razvoja s
strani mednarodnih dokumentov je tako prešlo tudi v izobraževalni sistem. Helen Kopnina,
profesorica in raziskovalka na področju okoljske vzgoje ter okoljskih družbenih ved, opozarja
na prevlado moči, ki jo ustvarja neoliberalizem tudi znotraj izobraževalnih praks. Kopnina trdi,
da je kritika neoliberalizma v okoljskem izobraževanju in izobraževanju za trajnostni razvoj
dobro uveljavljena v tujih strokovnih literaturah, kljub temu pa opozarja, da morajo biti
raziskovalci in raziskovalke ter predavatelji in predavateljice o okolju ter trajnostnem razvoju
pozorni na neoliberalne vrednote, ki pronicajo v politični, javni in izobraževalni diskurz
(Kopnina 2015: 2).

28

Biodiverziteta ali biotska raznovrstnost je termin, ki se je začel uporabljati v diskurzu okoljevarstvene biologije,
kasneje pa se je razširil v številne druge diskurze. Široka razširjenost rabe termina je povezana z nedoločnostjo
njegovega pomena, kar omogoča številne interpretacije, vsaka z lastno etično naravnanostjo. Različne interesne
skupine zagovarjajo različne ideološke cilje od reševanje posebnih (karizmatičnih) vrst pred izumrtjem do
spodbujanja zgolj ekonomskih in političnih interesov. Uvedba termina je tako večkrat uporabljena zgolj kot
reartikulacija človeške želje po obvladovanju in izkoriščanju. Diskurz biotske raznovrstnosti z vidika
rekonstrukcije odnosa ljudi do drugih živali utrjuje antropocentrične predpostavke ekonomskih diskurzov. Živali
se vrednoti zgolj v smislu njihove uporabnosti za človeške namene. Tako kot narava so tudi živali postale del
ekonomskega sistema s tržno vrednostjo – ta pa je določena z njihovo estetsko, komercialno, znanstveno in
rekreacijsko uporabo (Vičar 2011: 509, 510 in 513).
29
Enajst načel za doseganje ciljev VITR: načelo odgovornega ravnanja do sebe, družbenega in naravnega okolja;
načelo obravnave TR z vidika etičnih razsežnosti, vključno z vprašanji enakopravnosti, solidarnosti in medsebojne
odvisnosti med pripadniki in pripadnicami ene generacije in med različnimi generacijami; načelo spoštovanja
človekovih pravic; načelo integrativnosti elementov VITR (povezovanje okoljskih, gospodarskih in socialnih
vprašanj); načelo celostnega pristopa VITR; načelo medkulturnega dialoga; načelo sistematičnega, kritičnega in
ustvarjalnega razmišljanja o TR; načelo ozaveščanja o TR; načelo vseživljenjskega učenja za TR celotne
populacije; načelo partnerstva na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju; načelo socialnega
partnerstva (Kolnik 2010: 206 in 207).
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Retorika neoliberalizma zagovarja prepletanje ekonomske rasti s socialno pravičnostjo in
varovanjem okolja. Kopnina pravi, da neoliberalna retorika postavlja v center ekonomsko rast
in šele nato okoljsko skrb. V izobraževanju pa se predvsem izpostavlja samo okoljske in
družbene probleme, ne da bi se naslavljalo ekonomske vzroke in posledice. Retorika
neoliberalnih vrednot prehaja v izobraževalno prakso, kjer se gradi potencialno totalitaren
kurikulum, v katerem je ekonomski razvoj kot gospodarska rast predstavljen kot nekaj višje
dobrega in marginalizira druge alternativne pristope. Zavedati se moramo, da izobraževanje za
trajnostni razvoj ne predstavlja univerzalnega, edino pravilnega koncepta trajnostnega razvoja,
saj je trajnostni razvoj družbeni konstrukt. Zato je treba še posebej pri izobraževanju za
trajnostni razvoj spodbujati odprt demokratičen oz. pluralističen pristop. Neoliberalizem naj bi
podpiral pluralizem s tem, da konkretizira individualno mnenje, raznolikost in svobodno izbiro.
Neoliberalizem se predstavlja kot ideologija, ki je demokratična in odprta do drugih idej. Toda
v praksi neoliberalizem dovoljuje pluralizem samo v okviru podpiranja deregulacije, svobode
trgov, kako vladati tem trgom in imeti od tega čim večjo korist (Kopnina 2015: 2 in 3).
Profesorji in profesorice težko priznajo instrumentalizacije svoje odprtosti, saj večkrat ne
dopuščajo možnost drugačnih stališč in pogledov, kot jih imajo sami. Prav tako je treba
ozavestiti, da ne obstaja izobraževalni sistem ali družbeni proces, za katerim ne bi stala struktura
moči ali popolna neodvisnost od obstoječih nadvlad, ki so ponotranjile skupno ideologijo. V
današnjem času je to ideologija neoliberalizma. Michael Foucault, eden najbolj znanih
filozofov druge polovice 20. stoletja, je izjavil, da ima vsako izobraževanje lastne omejitve in
ga je potrebno ves čas preizpraševati. Zato tudi pluralistično poučevanje brez specifičnega,
moralnega zaključka ni učinkovito. Problem se na žalost pojavi že pri demokratični razpravi,
saj ta še vedno ostaja suženj dominantne antropocentrične hegemonije (Kopnina 2015: 5 in 6).
Solidarnostna, ekološka načela ne bodo sledila, če bodo profesorji in profesorice geografije le
omogočili demokratično odprtost in razpravo.
Zaradi razmaha neenakosti, revščine, nestrpnosti, potrošniške kulture in netrajnostnih praks po
vsem svetu je treba kritično pristopati do trajnostnega razvoja, ki ga predstavljajo dominantne
institucije, in razmisliti o alternativnih trajnostnih metodah. Geografija kot interdisciplinarna
veda ima ogromen potencial pri vzgajanju in izobraževanju za trajnostno prihodnost, če bodo
profesorji in profesorice dovolili mladim pluralistično razpravo v pravem pomenu besede ter
pričeli kritično razmišljati o mednarodnih dokumentih, ki s populistično retoriko zagovarjajo
gospodarski in politični status quo.
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5

ALTERNATIVNI METODI V POUČEVANJU GEOGRAFIJE (Kritična pismenost
in Participatorno akcijsko raziskovanje)

Učitelji in učiteljice geografije pri poučevanju in raziskovanju uporabljajo različne oblike in
metode dela ali poučevanja. V nadaljevanju bomo predstavile dve pedagoški metodi – kritično
pismenost in participativno akcijsko raziskovanje, ki zaradi svoje perspektive dobivata vse
večjo vrednost tudi znotraj geografskega poučevanja.
Sodoben razvoj v poučevanju geografije je profesorje in profesorice na Novi Zelandiji usmeril
k preiskovanju tega, kako se znanje ustvarja in kaj sploh dojemamo kot znanje. Skratka,
novozelandski nacionalni srednješolski kurikulum od profesorjev in profesoric geografije
zahteva, da skupaj z dijaki in dijakinjami raziskujejo, kako gledati na svet z različnih perspektiv,
z drugimi besedami, da razvijajo določeno stopnjo kritičnosti. Ta trend znotraj geografije je del
širšega globalnega gibanja, ki se ukvarja z družbenim spoznanjem in soočanjem z neenakostjo
ter širšim razumevanjem državljanskih pravic. Skupaj s priznavanjem pomembnosti razvijanja
kritičnega in samostojnega razmišljanja lahko razumemo ustroj znanja ter različne poglede na
določene situacije oz. dogodke (Thompson in Clary 2008: 228).
Teoretiki in teoretičarke spola so bili glavni kritiki ustvarjanja in razumevanja znanja.
Najzgodnejši argumenti so napeljevali k temu, da znanje ni nekaj, kar nas nekje že čaka, naša
naloga pa je, da moramo to znanje zgolj odkriti, ampak da s svojim delovanjem (razmišljanjem,
raziskovanjem, dojemanjem sveta itd.) in selektivnostjo odločamo, kaj šteje kot znanje. Trdili
so, da obstaja več načinov védenja in da ti načini niso nikoli povsem apolitični, nepristranski,
temveč vedno izražajo prepričanja, vrednote in prispevke tistih, ki znanje ustvarjajo. Osebne
perspektive vplivajo na to, katero vrsto znanja privilegiramo oz. mu dajemo prednost. Glavni
namen je bil spodbuditi refleksijo o tem, kako je znanje konstruirano. Kot rezultat novih
spoznanj in teorij so bile uveljavljene nove raziskovalne metode, ki niso bile načrtovane kot
zamenjava za klasično znanstveno raziskovanje, temveč so omogočile razširitev polja
znanstvenega raziskovanja in vključitev tistih perspektiv, ki prej niso bile slišane. Prišlo je do
porasta uporabe kvalitativnih metod kot odgovor na »oddaljene« tradicionalne metode.
Feministične raziskovalke pa so se začele posvečati pomembnosti upoštevanja razmerja moči,
raziskovalne etike in avtoritet, ki nadzorujejo ali tolmačijo raziskave (Thompson in Clary 2008:
231).
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Zgornja spoznanja so postala ključni del raziskovanja subjektov znotraj geografije. S
spreminjanjem družbene strukture, povečanjem družbene in kulturne raznolikosti ter vse večjim
trženjem izdelkov in idej preko različnih medijev se morajo geografi in geografinje soočiti z
vse večjim številom informacij, s katerimi so bombardirani tudi njihovi učenci in učenke. S
preizpraševanjem uveljavljenega znanja skozi prizmo razumevanja pomena verodostojnosti,
razmerij moči, različnih interesov in večpomenskosti informacij bodo učenci in učenke lažje
zaznale prikrojene razlage s strani dominantnih institucij (Thompson in Clary 2008: 231).
5.1
5.1.1

KRITIČNA PISMENOST
KAJ POMENI BITI KRITIČEN oz. KRITIČNA?

V učnem načrtu za geografijo v osnovnih šolah je beseda kritičnost omenjena 11-krat. Učenci
in učenke morajo imeti kritičen odnos do področij, ki so vezana na odgovorno rabo prostora, in
kritično sprejemati informacije množičnih občil. Od njih se zahteva, da kritično presojajo vpliv
ljudi na trajnostni razvoj pokrajine; kritično ovrednotijo vire in dokaze ter predstavijo
argumente in dobro podprte sklepe; kritično ovrednotijo svoje delo; kritično ovrednotijo
prostorsko razmestitev pojavov; kritično geografsko razmišljajo (zaznavanje ključnih
geografskih problemov in odkrivanje vzročno-posledičnih sovplivanj naravnih ter družbenih
procesov v pokrajini). Pomembno didaktično priporočilo učiteljem in učiteljicam geografije je,
da pri učencih in učenkah razvijajo kritično mišljenje ter kritično branje (Učni načrt za OŠ 2011:
20–25, 31, 36 in 38).
Toda, kaj sploh je kritičnost? Razvijanje kritičnega mišljenja in s tem ustvarjanje kritične ter
avtonomne osebnosti je eden ključnih ciljev naše javne šole. Za razvoj kritičnosti potrebujemo
čas, da razvijemo pogovor, v katerem imajo posamezniki in posameznice možnost razvijati
jasno argumentacijo svojih stališč. V pogovoru so tako soočeni tudi s pogledi drugih,
posledično pa lahko sami ustvarjajo nove poglede na določene probleme (Spletni vir 21). Na
izobraževalne institucije sta v zadnjih dveh desetletjih močno vplivala dva koncepta: kritično
razmišljanje in kritična pedagogika. Kljub številnim podobnostim prihaja med njima tudi do
razhajanja v ključnem definiranju kritičnosti. Oba imata svoje referenčne točke, avtorje oz.
avtorice in ciljno skupino (Burbules in Berk 1999). Kritično mišljenje izvira iz ideje, da je za
razvoj posameznika in posameznice nujno, da razvije zmožnost in voljo, da na posredovane
resnice in njihovo samoumevnost pogleda iz različnih zornih kotov ter v njih razkriva napake
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ali manipulativne ideološke vidike (Spletni vir 21). Kritično mišljenje se ukvarja s
prepoznavanjem napačnih oziroma nezadostnih argumentov, pomanjkanjem dokazov pri
argumentiranju, z dvoumnimi in nejasnimi pojmi itd. Ljudje večinoma ne analizirajo razlogov
za življenjsko stanje, ne preučijo samoumevnih obveznosti in logike vsakdanjega življenja.
Osnovni problem je zato iracionalno, nelogično in neraziskano življenje posameznika in
posameznice ter posledično prav takšno dojemanje sveta.
Kritična pedagogika pa se primarno ne sprašuje, če so posamezni deli sistemov oz. ideologij
resnični, ampak jih obravnava kot celoto, ki vpliva na razmerja moči v družbi. Sprašuje se o
vrednotah, prepričanjih in načinih delovanja posameznega družbeno političnega sistema ter o
tem, komu služi. Kritična pedagogika se primarno ukvarja s socialno nepravičnostjo in s tem,
kako transformirati neenake, nedemokratične in represivne družbene odnose ter strukture. Tudi
če se nekatere trditve izkažejo za resnične znotraj določenih ideologij in sistemov prepričanj,
so vseeno lahko pristranske in selektivne (Burbules in Berk 1999). Kritično razmišljanje razume
kritičnost kot miselni postopek, ki lahko pripelje do neke resnice, medtem ko kritična
pedagogika razume kritičnost kot refleksijo neke resnice ali situacije z vidika njenega prispevka
k pravičnejšemu sobivanju. Kritična pedagogika kritičnemu mišljenju doda etični in politični
značaj ter s tem vzgojno dimenzijo. Kritična pismenost zagovarja drugo interpretacijo, po kateri
biti kritičen pomeni biti etičen in političen (Spletni vir 21).
5.1.2

PISMENOST

Koncept pismenosti vključuje pridobivanje spretnosti in znanj za branje, pisanje in
interpretacijo besedil. Pismenost je pomembno intelektualno orodje, ki posamezniku in
posameznici omogoča polno sodelovanje v določeni kulturi oziroma družbi. Pismenost obsega
pridobivanje kompetenc ter uporabo družbeno konstruiranih oblik komunikacije in
reprezentacije (Kellner in Share 2007: 4 in 5). Tako pismenost kot tudi izobrazba se med seboj
tesno prepletata, saj je glavna dejavnost šole opismenjevanje učencev in učenk. Vendar se
moramo zavedati, da je šola ideološki aparat, ki reproducira vsakokratne vladajoče ideologije,
ki legitimirajo in potrjujejo znanje, s čimer se skozi prakso, ki jo te institucije uporabljajo,
reproducirajo neenakosti in nepravičnosti. Pismenosti ne moremo opredeliti kot negibni niz
praks in spretnosti, saj je vedno vpletena v ideološke okvirje, ki dajejo prednost določenim
oblikam mišljenja, delovanja in obnašanja (Gregory in Cahill 2009: 7).
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5.1.3

KAJ JE KRITIČNA PISMENOST?

Kritična pismenost je sposobnost premišljenega branja besedil, kar se izraža v boljšem
razumevanju razmerij moči, neenakosti in nepravičnosti v družbi. Za namene kritične
pismenosti je besedilo definirano kot sredstvo, preko katerega posamezniki in posameznice
komunicirajo z drugimi s pomočjo ustaljenih predpisanih znakov in dogovorov v družbi. Pod
pojmom besedila zato razumemo ne samo pisanih del, temveč tudi pogovore, slike, filme itd.
Razvijanje spretnosti kritične pismenosti omogoča ljudem tolmačenje sporočil preko kritične
leče (Spletni vir 22). Kritična pismenost je torej koncept, ki pismenosti kot referenci za branje,
pisanje in razumevanje tekstov dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo
(Spletni vir 23). Učitelji in učiteljice, ki pri svojem delu razvijajo kritično pismenost, spodbujajo
učence in učenke, da preizprašujejo družbene probleme in institucije, kot so družina,
izobraževanje, cerkev, država, mediji, revščina, pravičnost ter enakopravnost, z namenom
njihovega kritičnega analiziranja in aktivnega spreminjanja sveta na bolje (Spletni vir 22).
Kritična pismenost je ideja, ki je ni mogoče definirati na preprost način, saj je osrednji namen
kritične pismenosti razumevanje kompleksnosti odnosov med jezikovnimi praksami, razmerji
moči in identitetami, ki pa se ves čas spreminjajo (Spletni vir 23). Tako kot obstajajo različne
definicije kritične pismenosti (Paulo Freire, 1970; Hilary Janks, 2000; Allan Luke, 2004),
obstajajo tudi različne prakse. Allan Luke, profesor na univerzi Queensland v Brisbanu v
Avstraliji, poudarja, da ne obstaja preprost in enostaven pristop h kritični pismenosti, tako kot
ne obstaja univerzalen, nesporen, znanstveni odgovor na vprašanje, kako se učiti (Yoon in
Sharif 2015: 3 in 4).
Pregled literature kaže, da teorijo in prakso kritične pismenosti usmerja analiziranje razmerja
moči v družbi. Skozi zgodovino od grških filozofov do začetkov renesanse v Evropi in vzpona
Marxove filozofije v obdobju razsvetljenstva je bila moč pomemben teoretski okvir
raziskovanja (Yoon in Sharif 2015: 10). Za utemeljitelja koncepta kritične pismenosti pa velja
brazilski pedagog, filozof in aktivist Paulo Freire, ki je idejo kritične pismenosti utemeljeval v
marksistični in fenomenološki filozofiji. V šestdesetih je Freire začel z znamenito kampanjo
kritičnega opismenjevanja revnih brazilskih kmetov, ki so se začeli zavzemati za boj in
emancipacijo izpod hegemonske dominacije vladajočih razredov oz. zatiralcev. Znameniti
Freirov citat »Reading the Word is reading the World«, torej »Branje besed je branje sveta«,
razkriva njegovo razumevanje pismenosti kot dejavnost, ki je neizbežno prežeta z načinom
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razmišljanja o svetu in značajem delovanja v njem (Spletni vir 23). Freire je analiziral razmerja
moči in dominacije ter ideološka orodja, s pomočjo katerih tisti, ki so v privilegiranem položaju
in imajo oblast, izvajajo nadzor nad tistimi, ki jih izkoriščajo. Po njegovem mnenju
izobraževanje ni nikoli nevtralno, saj je povezano z dominantnimi političnimi interesi. Tako bi
se moral vsak izobraževalec oz. izobraževalka vprašati, za koga in v čigavo korist opravlja svoje
delo (Kump 2004: 10).
V znamenitem delu Pedagogika zatiranih (Pedagogy of the Oppressed, 1968) je Paulo Freire
predstavil primer razvijanja kritične pismenosti znotraj pedagoškega okvirja. Predlagal je
sistem, v katerem bi se učenci in učenke s pomočjo družbene analize zavedali različnih oblik
krivic in nepravičnosti. Učitelji in učiteljice, ki prepoznavajo pomembnost in koristnost
razvijanja kritične pismenosti, svojih učencev in učenk ne razumejo kot posode, ki jih je treba
napolniti z znanjem, temveč ustvariti priložnosti in izkušnje, ki učencem in učenkam
omogočajo dejavno izgradnjo znanja. Znotraj tega modela postane šola prostor, kjer učenci in
učenke preizprašujejo družbeno realnost preko konstruktivno vodene diskusije z začetnim
naslavljanjem problematik, ki so del njihovega vsakdanjika (Spletni vir 22). Učenci in učenke
skozi dialog spoznavajo želje in potrebo po lastni osvoboditvi iz okovov zatiralca. Med
učiteljem oz. učiteljico in učencem oz. učenko se znanje fluidno pretaka in njuni vlogi se v tem
procesu ves čas izmenjujeta (Spletni vir 23).
Razvoj kritične pismenosti spodbuja učence in učenke, da preizprašujejo razmerja moči, kot so
družbeno-ekonomski status, rasa, družbeni razred, spol, spolna usmerjenost itd. Ker se teorija
kritične pismenosti osredotoča na odnose med jezikom, močjo, družbenimi praksami, dostopom
do socialnih dobrin in storitev, obstajajo različne metode, da postanejo učenci in učenke bolj
kritične do družbe, v kateri živijo. Znotraj okvira kritične pismenosti je pomembna analiza
besedil, radijskih oddaj, filmov itd., ki skozi kritično prizmo izzove družbene normative
(Spletni vir 22). Teksti danes tako mladim kot starejšim ponujajo modele identifikacije, resnice
o dogodkih in procesih v svetu. Tako smo priča nereflektiranemu prenosu sporočil, predstav in
vrednot (Spletni vir 24). Prav tako se moramo zavedati, da prek jezika dostopamo do informacij
in znanja, zato je ena ključnih osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po kateri se izvaja
dominacija, izključevanje in nasilje v družbi. Tudi znanje je družbeni konstrukt, ki je vezan na
družbene norme in vrednote. S kritično pismenostjo učenci in učenke razkrivajo, da nekatera
znanja služijo specifičnim ekonomskim, političnim in družbenim interesom (Spletni vir 23).
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5.1.4
5.1.4.1

PEDAGOŠKI MODEL KRITIČNE PISMENOSTI
UPORABA BESEDIL IN DRUŽBENE AKCIJE

Edward Behrman iz kalifornijske univerze Camarillo pojasnjuje, da razvoj kritične pismenosti
spodbuja k socialni pravičnosti in k raziskovanju jezika in literature. Behrman predlaga
določene metode, ki preizprašujejo razmerja moči znotraj literature in jezika, kajti jezik nikoli
ni nevtralen. Na podlagi predmeta, učne snovi, predstavitvenega primera, števila učencev in
učenk se od učilnice do učilnice razlikujejo tudi uporabe kritične pismenosti. Ne obstaja
univerzalna formula, ki bi pritegnila vse učence in učenke, a obstajajo metode, ki se pri pouku
uporabljajo pogosteje. Behrman trdi, da je razvoj pedagogike, ki vključuje kritično pismenost,
organski proces, saj zahteva nenehno posodabljanje in izboljševanje. Behrman je ugotovil, da
so pogoste metode za vključevanje kritične pismenosti sledeče: branje dodatnih besedil, branje
več različnih besedil, ustvarjanje proti besedil, branje z uporabniškega vidika in družbene akcije
(Spletni vir 22).
1. BRANJE DODATNIH BESEDIL
Branje dodatnih besedil omogoča boljše razumevanje vsebine, ki jo učenci in učenke
obravnavajo. Prav tako dodatna besedila priskrbijo naknadne informacije za soočanje z
družbenimi temami, ki se jim predpisana dela, mainstream mediji ali učbeniki izogibajo
oziroma jih ne obravnavajo. Z dodatnimi besedili lahko učitelji in učiteljice spodbudijo
razpravo o družbenih temah, ki niso obravnavane v zahtevanih specifičnih šolskih kurikulumih.
Z analiziranjem spletnih strani, socialnih omrežij, TV programov, oglasov, pesmi in drugih
vizualnih medijev se učencem in učenkam omogoči priložnost kritičnega analiziranja medijev
tudi zunaj šole (Spletni vir 22 in 23).
2. BRANJE VEČ RAZLIČNIH BESEDIL
Z vključevanjem različnih besedil s podobno tematiko mladim omogočimo kritično
preučevanje različnih vrednot, ki jih besedila podpirajo ali promovirajo. Povrhu tega pa ta
besedila postavljajo pod vprašaj prepričanje, da obstaja zgolj ena pravilna interpretacija, ter
tako vzpodbujajo mlade, da se naučijo argumentirati svoja stališča. Učenci in učenke lahko
ovrednotijo družbene, kulturne in zgodovinske okvire besedil, tako da analizirajo različne
razlage in perspektive enega dogodka (Spletni vir 22 in 23).

73

3. USTVARJANJE PROTI BESEDIL
Mladi s pomočjo metode spreminjajo pripovedi, besedila, multimedijske stvaritve, ki ne
izhajajo iz mainstream pozicije. S to metodo se lahko ovrednoti misli, opazovanja in občutke
vseh nezadostno predstavljenih skupin. Ta pristop omogoča mladim, da govorijo s pozicije
tistih, ki so pogosto utišani ali marginalizirani, s tem pa lahko naredimo prvi korak k njihovemu
opolnomočenju (Spletni vir 22 in 23).
4. BRANJE Z UPORABNIŠKEGA VIDIKA
Ta metoda spodbuja mlade, da berejo besedila z vidika različnih kultur, ne samo z vidika
evrocentrične ideologije, ki jo pogosto najdemo v standardnih besedilih. Z upoštevanjem, kako
bi ljudje z različnimi ozadji (npr. različne populacijske skupine, kulture, spola, veroizpovedi,
družbeno-ekonomskega položaja, spolne usmerjenosti) brali enako besedilo, mladi dobijo
vpogled, kako bi na reprezentativno skupino vplivalo branje tega besedila. Takšen način branja
je posebej učinkovit in koristen pri družboslovnih predmetih, kot je geografija, saj mladim
ponudi več različnih vidikov istega dogodka. Z zgodbami ljudi, katerih glasovi navadno niso
slišani, učitelji in učiteljice ponudijo mladim možnost sodelovanja v dialogu o tem, zakaj so
določeni vidiki privilegirani, nekateri drugi pa utišani (Spletni vir 22 in 23).
5. DRUŽBENE AKCIJE
Spodbujanje mladih k družbenim akcijam je glavna značilnost kritične pismenosti. Učenci in
učenke, ki sodelujejo v družbenih akcijah, lahko izboljšajo pogoje v lastni skupnosti. Učenci in
učenke lahko aktivno participirajo v družbi šele z raziskovanjem in pridobivanjem informacij
izven učilnic. Ko raziščejo in razumejo stanje v okolici oz. skupnosti, se lahko posledično lotijo
odkrivanja idej in realizacije projektov za izboljšanje okoliša. Preko družbene akcije lahko
učenci in učenke spoznajo, da lahko prispevajo k izboljšanju razmer v njihovem lokalnem
okolju in širše. Spoznajo, da so družbene akcije mehanizem za doseganje družbenih sprememb
(Spletni vir 22 in 23).
5.1.4.2

KRITIČNA PISMENOST SKOZI ŠTIRI DIMENZIJE

Kritična pismenost kot eno svojih ključnih orodij uporablja tudi kritično diskurzivno analizo, s
pomočjo katere razkriva vlogo jezika pri umeščanju posameznika oz. posameznice v razmerje
moči. V devetdesetih sta Allan Luke in Peter Freebody razvila štiristopenjski pristop, ki
omogoča kritično dekonstrukcijo, prepoznavanje manipulativnih momentov ter skritih agend v
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besedilih. Model kritične pismenosti skozi štiri dimenzije je postal pedagoški model, ki ga
najpogosteje uporabljajo v avstralskih vrtcih in šolah. Štiristopenjski pristop vsebuje dimenzije:
streti kodo, (so)ustvariti pomen, smiselna uporaba ter kritična analiza in uporaba.
Kritična pismenost skozi štiri dimenzije in vprašanja za analizo besedil
Streti kodo
Besedila so danes zelo raznolika in le redko beremo le
zapisan jezik, pogosto se namreč v tekstih prepletajo jezik,
slike, v digitalnih tekstih pa tudi zvoki in gibanje različnih
elementov, ki vsi skupaj prispevajo k oblikovanju pomena.
To pomeni, da moramo razvijati zmožnosti razbiranja
tekstov, poznavanja osnovnih značilnosti in zgradbe
tekstov, torej abecedo, besede, strukturna pravila in vzorce,
glede na tip besedila pa tudi druge značilnosti, npr. zvoke
ali druge simbole.

- Kaj lahko o besedilu sklepamo na prvi pogled?
- Kakšen je odnos med sliko, zvoki in drugimi znaki, ki so
uporabljeni v besedilu?
- Kakšna pravila in vzorci tvorijo besedilo?
- Kaj je želeni vtis besedila?

(So)Ustvariti pomen
Določene vidike besedila hitro prepoznamo in razberemo.
Ugotovimo lahko npr., da gre za oglas, nato pa plast za
plastjo razčlenjujemo sporočilo in upoštevajoč naše
predhodnje znanje, osebne okoliščine in izkušnje pridemo
do razumevanja sporočila. Ko ustvarjamo neko besedilo in
z njim poskušamo oblikovati sporočilo oziroma
komunicirati, je proces zelo podoben. Da bi bili uspešni pri
ustvarjanju pomena, je potrebna refleksija lastnih izkušenj
in znanja, ki ga pri tem uporabimo, zavedati se moramo, da
naš pogled ni objektiven, ampak zmeraj posledica našega
mesta v svetu.

- Katero znanje, izkušnje in ideje usmerjajo moje
razumevanje besedila?
- Katero znanje bi še potreboval_a?
- Me besedilo nagovarja? Kako?
- Komu je besedilo namenjeno?
- Kakšno sporočilo hoče avtor_ica besedila posredovati?

Smiselno uporabiti
Da bi besedila smiselno uporabili, brali ali ustvarjali, si
moramo dobro razjasniti njihov namen. Besedila namreč
zmeraj uporabimo ali ustvarjamo z določenim namenom, v
določenem kontekstu. Če jih želimo smiselno uporabiti, je
potrebno upoštevati, da se jezik spreminja glede na
kontekste, namen in občinstvo. Ob tem moramo razmisliti
tudi, kakšna družbena razmerja besedilo ustvarja, ali je
vanje vpeto.

- Kakšen namen ima besedilo? Kako to vem?
- Kako bi se njegova oblika spremenila, če bi ga
poskusil_e uporabiti v drugačnih okoliščinah, z
drugačnimi nameni?
- Kaj lahko s tem besedilom naredim tukaj in zdaj?
- Kakšne so možnosti in alternative rabe takega
besedila?

Kritično analizirati in preoblikovati
Zavedati se moramo, da besedila niso nevtralna in da
predstavljajo določen pogled na svet, druge pa zanemarijo,
da vplivajo na naše ideje in predstave ter da lahko v besedila
podvomimo, smo kritični in jih tudi preoblikujemo na nove
in različne načine. Pozorni smo na to, kaj določena besedila
izpustijo in kaj poudarjajo.

- Kdo bi bral to besedilo kot samoumevno in
neproblematično, kaj so njegove vrednote in interesi?
- Ali so v besedilu uporabljeni stereotipi?
- Kaj so dejstva in kaj ne?
- Kateri glasovi, položaji in motivi so vključeni v
besedilo? Kateri so odsotni in prikriti?
- Kako besedilo vpliva na predstave o spolu, različnih
družbenih vlogah, kulturah, rasah, podobah otroka,
mladostnika_ice, politika_čarke … ?
- Ali je razlika med avtorjevim_činim in mojim
pogledom na svet?

Tabela 1: Kritična pismenost skozi štiri dimenzije (Spletni vir 23).
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5.1.5

KRITIČNA PISMENOST IN GEOGRAFIJA

V 20. in 21. stoletju smo priča hitremu napredku informacijsko-komunikacijske tehnologije in
hitro spreminjajočim se političnim razmeram, ki se odvijajo pod vplivom antikolonialnih,
protiglobalističnih bojev, gibanj za človekove pravice, feminističnega gibanja in LGBTQ+
osvobajanja. Glavno vprašanje se glasi: Na kakšen način sodobni mediji soustvarjajo
spreminjajoče polje geografije, ki se ukvarja z družbenimi boji, razvojem, vojnami in mirom?
Ker so mediji posredovalci in posredovalke družbenega dogajanja z že izoblikovano ideologijo
ter tako vplivajo na razumevanje sveta, je v poučevanju družbene geografije pomembno
vključiti kritično teorijo medijev, katere sestavni del je kritična pismenost kot pedagoška
metoda za razumevanje širših in ožjih tem, kot so globalizacija, geopolitika, prostor itd. V
nadaljevanju bomo na kratko predstavile učni predmet Places in the media, ki je del
predmetnika dodiplomskega študija na School of Geography and Development at the
University of Arizona. Osnova predmeta je družbena geografija, ki se ukvarja z vplivom
medijev na prostor in obratno (Conover in Miller 2014: 85).
Zaradi vse večje želje in nujnosti po vključevanju študentov in študentk v kritično analiziranje
in vrednotenje informacij ter uporabo digitalne tehnologije za raziskovanje in izražanje
geografskih konstruktov in procesov je bil projekt Mediated Geographies: Critical Pedagogy
and Geographic Education integriran v niz dodiplomskih študijev geografije na vsaki od treh
javnih univerz: University of Arizona, Arizona State University in Northern Arizona University
(Lukinbeal et al. 2007: 31; Conover in Miller 2014: 86). Projekt se je osredotočal predvsem na
pridobivanje analitičnih spretnosti ob kritičnem preučevanju posredovanih besedil (reklame,
televizijske oddaje, članki, karte, filmi itd.), medsebojnem sodelovanju pri diskusijah,
skupinskih projektih in recenzijah (Conover in Miller 2014: 86). Z uporabo kritične pedagogike
so skušali pri študentih in študentkah doseči dvig zavesti o vlogi medijev pri ustvarjanju in
ohranjanju stereotipov, vrednot in neenakosti v sodobni družbi. Kritična pedagogika razume
izobraževanje kot orodje, ki opolnomoči posameznike in posameznice za ustvarjanje
pravičnejše in egalitarnejše družbe, izobraževanje pa se mora zato stalno prilagajati družbenim
procesom, ki omogočajo socialne spremembe. Ključnega pomena za kritično pedagogiko je
kritična pismenost, ki vodi h kritičnemu, senzibilnemu analiziranju rasne, etnične, spolne,
spolno usmerjene in razredne politike. Kritična pismenost skuša preobraziti pasivne gledalce in
gledalke v aktivne soustvarjalce in soustvarjalke družbe, v kateri živijo (Lukinbeal et al. 2007:
33 in 34). Predmet Places of media, ki je bil del zgoraj omenjenega projekta, je sestavljen iz
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štirih modulov, vsak modul pa traja štiri tedne z zaključnim izpitom. Predmet je sestavljen iz
teoretičnega in praktičnega dela (oba dela sta sestavljena iz raziskovalnega dela in zaključnega
izpita) ter spletne učilnice z učnimi materiali. Prvi modul pokriva vprašanje medijev. Temeljna
teorija je delo sociologa in kulturnega teoretika Stuarta Halla Representation: Cultural
Representations and Signifying Practices (Culture, Media and Identites series), na podlagi
katerega se študentom in študentkam predstavi temeljita slika sodobnih medijev ter dejstvo, da
ima jezik ključno vlogo pri produkciji družbenih in političnih odnosov. Kot izziv se študentom
in študentkam predstavi zemljevid sveta s prikazom indeksa človekovega razvoja, ki se ga
primerja z zemljevidom, ki prikazuje evropsko kolonialno ekspanzijo. S tem se študente in
študentke seznani s temeljno zgodovino našega sodobnega svetovnega gospodarskega in
političnega sistema, ki ustvarja neenak globalen razvoj. V drugem modulu sta študentom in
študentkam predstavljena geografska pojma prostor in kraj. Pomemben raziskovalec, ki se
osredotoča na medsebojne odnose med identiteto, kulturo in krajem ter na prakse, aktivnosti in
politike, ki jih odnosi med njimi producirajo, je Jon Anderson, profesor družbene geografije na
School of Planning and Geography na Cardiff University v Veliki Britaniji. Njegovo delo
Understanding Cultural Geography je osnova za razumevanje kraja kot ključnega dejavnika
pri vzpostavljanju kulture in identitete. Dolores Hayden je urbanistična zgodovinarka z Yalea,
ki v delih The Power of Place: Urban Landscapes as Public History in Redesigning the
American Dream analizira vpliv vsakodnevnih dejavnosti na urbani prostor. Z analiziranjem in
razpravljanjem o rasni segregaciji in povojnem potrošništvu v Združenih državah Amerike, ki
ju Hayden podrobno opisuje v svojih delih, se študente in študentke usmerja k primerjanju
preteklih predstav z lastnimi izkušnjami. Teoretično predavanje z diskusijami in kritičnim
branjem se združuje s posameznimi odseki iz TV serije Happy Days, ki predstavlja
vsakodnevno življenje ameriške družine v petdesetih. Študentje in študentke tako začnejo
razumeti, kako razvedrilni mediji oblikujejo naše razumevanje identitet, kraja in družbenih
odnosov (Conover in Miller 2014: 87).
Tretji modul predstavi identiteto skozi objektiv Drugega, kar omogoča premislek o sodobnih
razmerjih moči in razlikah v družbi. Na podlagi dela For space marksistične, feministične in
kulturne geografinje Doreen Massey, ki poučuje geografijo na Open University v Veliki
Britaniji, in dela On the Move: Mobility in the Western World znanega profesorja in družbenega
geografa iz Northeastern University Boston Tima Cresswella se gradi jasno razumevanje, kako
se določeni družbeni redi in meje vzpostavljajo oz. utrjujejo skozi navidezno dojemanje
prostora. Z nadaljnjim razumevanjem koncepta Drugega si študentje in študentke ogledajo
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dokumentarni film Reel Injun (2010), ki razkriva, kakšna vloga je bila dodeljena Indijancem in
Indijankam v vesternih. Zadnji modul pa se loti razumevanja globalne geopolitike. Profesor
družbene geografije na University College London Jason Dittmer v svojem delu Captain
America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives and Geopolitics sledi
razumevanju geopolitičnih odnosov, ki jih lahko razkrijemo že v nepomembnih ali skromnih
kulturnih tekstih. Z izjemno natančnostjo predstavi, kako stripi s svojimi nacionalnimi
fantazijami in poosebljenimi klišeji moči snujejo določene odnose med spoli, rasami, znanostjo,
tehnologijo, kraji in ozemlji. Dittmer uokviri problematično kolonialno in neokolonialno
produkcijo in prakse znanja s povezovanjem že znanih konceptov iz prejšnjih modulov. V
zadnjem modulu se profesorji in profesorice posvetijo zgodovini nacionalizma in kako je
nacionalni diskurz pogosto sestavni del posredovanih informacij. Da diskurz približamo
geopolitiki, se študentom in študentkam predstavi dokumentarni film Edvard Said: On
Orientalism, ki predstavi kako ozkogledno Zahodni svet dojema in predstavlja Orient (Conover
in Miller 2014: 87).
Razvijanje kritične pismenosti znotraj predmeta Places of media se ves čas prepleta z različnimi
dejavnostmi, kjer se lahko osmisli pridobljeno znanje in informacije ter poveže z realnimi
življenjskimi situacijami. Skozi razpravo, igro vlog, brainstormingom, ustvarjanjem lastnih
medijev in kampanj, simulacijami in demonstracijami, terenskim delom in refleksijo se razvija
etična in politična odgovornost do sveta, v katerem študentje in študentke živijo. Z uporabo
kritične pismenosti znotraj kritične pedagogike geografija postane predmet, ki pomaga
posameznikom in posameznicam kritično doumeti medije in njihovo vlogo pri politični
reprezentaciji. Profesorji in profesorice geografije bi zato v svoje delo morali vključiti nove
kritične metode, saj s tem razvijajo in ustvarjajo učinkovitejše pedagoške pristope.
5.2

PARTICIPATORNO AKCIJSKO RAZISKOVANJE

Participatorno akcijsko raziskovanje (v nadaljevanju PAR) je pristop ali raziskovalna metoda,
ki dobiva širše priznanje tudi znotraj geografske stroke. Kljub temu pa slovenska geografija ne
namenja večje pozornosti bodisi njeni teoretični-metodološki obravnavi bodisi njeni empirični
uporabi. Na to sta v Geografskem vestniku 2015 prva opozorila Dane Podmenik in Maks
Bembič, ki sta s člankom želela spodbuditi diskurz, ki bi odprl prostor za uporabo tega pristopa
tudi v slovenski geografiji. Od takrat na »Cobissu« in »Googlovem učenjaku« še vedno ni

78

zabeleženega nobenega zadetka s področja geografije, izjema je le njun članek (Podmenik in
Bembič 2015: 106).
5.2.1

KRATEK OPIS RAZVOJA PAR-a

Začetke PAR-a lahko zasledimo v delih pruskega psihologa Kurta Lewina, ki velja za
utemeljitelja akcijskega raziskovanja. Lewin je bil prepričan, da so ljudje bolj motivirani pri
delu, če so vključeni v samo upravljanje dela. Lewinovo akcijsko raziskovanje je naslavljalo
probleme segregacije, diskriminacije in asimilacije ljudi, ki so skozi proces akcijskega
raziskovanja prejeli znanja in pomoč za reševanje in ustvarjanje sprememb (MacDonald 2012:
37). Kurt Lewin je zagovarjal stališče, da mora imeti znanost tudi praktično funkcijo in da
rezultati raziskave ne smejo biti le predlogi, temveč morajo posredovati tudi možne ukrepe za
rešitve (Podmenik in Bembič 2015: 106). Korenine PAR-a zasledimo tudi pri brazilskemu
aktivistu in filozofu Paulu Freiru, ki je verjel, da je kritična refleksija ključna za osebne in
družbene spremembe. Freire je s participatornim raziskovalnim pristopom opolnomočeval
revne in marginalizirane člane in članice družbe s pomočjo kritične pismenosti. PAR pa so
razvijala tudi številna gibanja, ki so strmela k skupni viziji nehierarhične družbe. V
sedemdesetih letih 20. stoletja so se družbenokritična gibanja pojavila znotraj področij
raziskovanja mednarodnega razvoja, družboslovja in izobraževanja za odrasle. Skupine
raziskovalcev in raziskovalk (predvsem feministična struja) so začele razvijati nove pristope
PAR-a s poudarkom na analiziranju razmerij moči v družbi in podpiranju enakopravnih
odnosov znotraj raziskovalnega procesa (MacDonald 2012: 37). Novi pristopi PAR-a so
temeljili na kritični družbeni teoriji, ki je bila usmerjena zlasti v ozaveščanje in politično
aktiviranje družbeno prikrajšanih skupin, z namenom spreminjanja družbenih razmer. PAR se
je uveljavil zlasti v Latinski Ameriki, Afriki in Indiji, kjer se je stopnjevalo izražanje
nezadovoljstva s kolonialno zapuščino, razvojnimi projekti, ki so bili vodeni od zunaj, ter
prevladujočo pozitivistično raziskovalno paradigmo (Podmenik in Bembič 2015: 106).
5.2.2

OPREDELITEV PAR-a

V 21. stoletju je tudi znotraj geografije kot znanosti prišlo do participatornega zasuka. V
geografiji ima PAR korenine v teorijah kritične geografije, ki v veliki meri temelji na delih
Marxa in anarhističnega geografa Kropotkina, ki sta že v 19. stoletju problematizirala vlogo
znanosti pri nezmožnosti reševanja življenjskih problemov. Pod vplivom postmodernizma se je
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večina geografov in geografinj povsem oddaljila od temeljev kritične geografije in se posvetila
le akademskemu teoretičnemu delu. Kot odgovor na odmik v »akademski slonokoščeni stolp«
pa se je čez nekaj časa pojavila nova struja kritičnih geografov in geografinj, ki so se začeli
posvečati aktivističnemu raziskovanju. S tem je prišlo do združevanja znanstvenega dela z
aktivizmom in povečanjem zanimanja za PAR (Podmenik in Bembič 2015: 107).
Vse več geografov in geografinj se je začelo ukvarjati z raziskovanjem različnih pristopov in
metod, ki bi omogočile učinkovitejšo participacijo med raziskovalnim subjektom ter
raziskovalcem in raziskovalko na način, ki bi destabiliziral tradicionalno hierarhijo v
raziskovanju. Ti pristopi izzovejo težnje, da univerzitetni raziskovalci in raziskovalke vrnejo
skupnosti znanje, ki so ga pridobili na račun skupnosti. Prav tako se od akademikov in
akademičark zahteva, da ponovno razmislijo o vlogi univerze, ki je s svojimi posrednimi ali
neposrednimi dejanji vpletena v politiko skupnosti, v kateri deluje (Kindon in Elwood 2009:
20). Kurt Lewin je jasno zapisal, da raziskovanje, ki ne proizvaja nič drugega kot knjige, ne
zadošča. Govorimo torej o tesni zvezi med praktičnimi akcijami v družbi, raziskovanjem in
usposabljanjem (Mesec 1994: 3 in 4). PAR je postal odgovor na nedavne pozive k bolj ustrezni,
moralni in nehierarhični raziskovalni praksi družbene geografije. Kritični geografi in
geografinje označujejo PAR kot zadnjo perspektivno metodo v 35 letni zgodovini radikalne
geografije. Temeljna osnova PAR-a je ta, da so subjekti raziskave enakopravno vključeni v vse
faze

raziskovanja

od

opredelitve

problema,

razširjenja

do

ukrepanja.

PAR

je

akcijskoraziskovalni pristop, ki omogoča osvobajanje človeka iz vloge objekta raziskave v
subjekt raziskave (Pain 2004: 652). V literaturi ni enotno sprejete definicije, so si pa avtorji
glede glavnih ciljev in značilnosti blizu. PAR povezuje vse udeležence in udeleženke z
namenom skupne opredelitve in reševanja problemov. Cilj PAR-a ni le raziskovati, analizirati
ali opisati določene družbene probleme, temveč aktivno prispevati k njihovi rešitvi.
Integracijsko družbeno raziskovanje je tako usmerjeno v opolnomočenje skupnosti, socialno
pravičnost, širšo dostopnost in participacijo. Posledično se med vsemi udeleženci in
udeleženkami ustvarja recipročno partnerstvo, ki temelji na participatornem načrtovanju,
raziskovanju, medsebojnem učenju in skupnem »lastništvu« nad rezultati raziskave (Podmenik
in Bembič 2015: 107). Raziskave pa ne prinašajo samo vidnih fizičnih sprememb v skupnostih,
temveč jim vračajo tudi znanje, ki je bilo del raziskovalnega procesa. Nadaljnje prednosti PARa so: konceptualno orodje za učinkovito raziskovanje medsebojne povezanosti različnih
konceptov (npr. nasilja in revščine); operativni prispevek k skupnim lokalnim projektom;
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krepitev zmogljivosti z vključevanjem prebivalcev in prebivalk, aktivistov in aktivistk, civilne
družbe ter nevladnih organizacij (Pain 2004: 652).
PAR je specifičen participatorni pristop, ki vključuje medsebojno sodelovanje med
raziskovanjem, izobraževanjem in delovanjem, z izrecno usmerjenostjo v preobrazbo družbe.
V ospredje je postavljena skupinska dinamika različnih akterjev in akterk, ki prispevajo z
različnimi znanji in spretnostmi. Uporabniki in uporabnice PAR-a sodelujejo v različnih
raziskovalnih projektih z različnimi konteksti, pri čemer uporabljajo široko paleto različnih
raziskovalnih praks, ki so povezane z enako širokim spektrom ideologij. Vseeno pa obstajajo
osnovna načela, ki so skupna vsem PAR projektom: kolektivna izvršitev preiskovanja vprašanj
in problemov; ciklično izmenjavanje raziskovanj z evalvacijo; skupno odločanje o akcijah, ki
vodijo h koristnim rešitvam za vse vključujoče; gradnja zavezništva med raziskovalci in
raziskovalkami ter udeleženci in udeleženkami pri načrtovanju, izvajanju in razširjenju
raziskovalnega procesa (Mclntyre 2008: 1). PAR je vedno usmerjen v akcije, preko katerih
pride do ustvarjanja družbenih sprememb. Akcije lahko sprožijo vsaj tri tipe družbenih
sprememb, in sicer razvoj kritičnega (samo)zavedanja med udeleženci in udeleženkami
raziskovalne skupine, izboljšanje življenjskih pogojev za udeležence in udeleženke raziskave
ter transformacija družbenih struktur in odnosov. Ločimo tudi različne vrste akcij glede na
usmerjenost (notranja ali zunanja, osebna ali kolektivna), obseg (lokalna ali širše družbena) in
pogostost (epizodična ali sistematična) (Podmenik in Bembič 2015: 108).
PAR je dosežen skozi ciklične procese raziskovanja, gradnje znanja in akcij tekom celotnega
raziskovalnega procesa (Mclntyre 2008: 1). Vsak proces naj bi temeljil na tako imenovani
spirali samorefleksivnih ciklov. Ti cikli pa so sestavljeni iz korakov načrtovanja, akcij,
opazovanja procesov in posledic ter refleksije procesa in posledic. Merilo uspešnosti PAR-a ni
v strogem sledenju predpisanim korakom, temveč razumevanje samega procesa in položaja, v
katerem udeleženci in udeleženke delujejo (Podmenik in Bembič 2015: 108). Z vključitvijo v
akcijskoraziskovalni proces se najprej obravnavajo sestavni vidiki raziskave, kot so: kakšne
koristi bo prinesel PAR projekt, kako so predstavljeni podatki, kako se bo vršilo odločanje in
kako bo potekalo poročanje o rezultatih raziskave. Z napredovanjem projekta se v luči kritične
refleksije ponovno reproblematizirajo osnovna konceptualna in nova aktualna vprašanja med
vsemi sodelujočimi akterji in akterkami. Na ta način so vsi akterji in akterke aktivno vključeni
v kritično razpravo in skupni razmislek, s tem pa prihaja do redistribucije moči preko
vzpostavljanja enakovrednega odnosa med akademskim in neakademskim svetom, ki skupaj
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tvorita skupino (Mclntyre 2008: 1). Moč in nadzor nad procesom se mora tekom procesa
razpršiti med vse udeležence in udeleženke, ti pa sami odločajo o stopnji in načinu lastne
participacije (Podmenik in Bembič 2015: 107).
5.2.3

PLURALIZEM METOD IN TEHNIK ZNOTRAJ PAR-a

Raziskave, ki temeljijo na samostojnemu učenju, predpostavljajo posvojitev razširjene
epistemologije in prizadevanje za vključevanja različnih vrst znanja. Katera znanja, metode in
tehnike se bodo uporabile v raziskovalnem projektu, pa je odvisno od namena, konteksta
svojevrstnega projekta in okoliščin. Pri deskriptivni metodi so sekundarni viri, kot so
zgodovinski dokumenti, poročila, statistike in datoteke, neprecenljivo orodje za zbiranje
pomembnih informacij, ki lahko prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev. Nikakor pa ne
smemo mimo primarnih virov, ki omogočajo gradnjo in konstrukcijo novega znanja znotraj
projekta. V PAR-u se vključuje tudi avtohtono znanje, saj tako akterji in akterke podprejo
lokalno zgodovino, tradicijo in različne prakse skupnosti. Prav tako je dragocena integracija
kreativnih metod z lokalnimi metodami raziskovanja, ki omogočijo preizpraševanje že
obstoječe teorije in izoblikovanje novih alternativ (Mclntyre 2008: 20). PAR je vedno tudi
študija primera praktičnega odločanja in delovanja, zato se priporoča uporaba metod
opazovanja z udeležbo, intervjuja, skupinske razprave, preučevanja dokumentov ter
preučevanja materialnih in nematerialnih virov. Pri participatornih raziskavah se uporabljajo
tako kvantitativne kot kvalitativne metode zbiranja podatkov. V preteklosti so prevladovale
konvencionalne tehnike, kot so diskusije, dnevniki, zapisovanje dogodkov in simulacije, danes
pa vse bolj prihajajo v ospredje nove tehnike: socialno kartiranje, videi, fotografiranje,
diagramiranje, modeliranje, igre vlog, pripovedovanje zgodb, GIS (geografski informacijski
sistem) itd. (Podmenik in Bembič 2015: 109).
Različne raziskovalne metode se uporabljajo v različnih akademskih disciplinah od
antropologije, geografije, zgodovine, sociologije, psihologije do feminističnega raziskovanja in
gledališča zatiranih. Znanstvenica Lyces M. Brinton je pri raziskovanju tridesetletne
državljanske vojne v Gvatamali skupaj z lokalnimi ženskami in otroki uporabila metodo
dramatizacije in gledališča, kar je udeležencem in udeleženkam omogočilo lažje komuniciranje
o neizrekljivih zgodbah o nasilju in uničenju, ki so jim bili priča. Dianne Rocheleau, Laurie
Ross, Julio Morrobel in Ricardo Hernandez so z lokalci iz Zambrane-Chacuey v Dominikanski
republiki uporabili tehniko kartiranja za raziskovanje in reprezentacijo spolnega in razrednega
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ločevanja v njihovem lokalnem okolju. Susie Veroff pa je z mladimi Inuiti iz Montreala,
Quebec, s pomočjo grafike, videa in slikanja gradila znanje o njihovi identiteti, kulturi in moči.
S prepletanjem umetniškega ustvarjanja, produciranja in aktivnega sodelovanja v raziskovanju
so udeleženci in udeleženke začeli prepoznavati krivice in stiske v lokalnem okolju ter jih
aktivno reševati (Mclntyre 2008: 21).
Mnoge tehnike zbiranja podatkov so nam že poznane, kljub temu pa bi se osredotočile na
specifičnost uporabe socialnega kartiranja. Obstaja veliko načinov ustvarjanja prostorske
predstave, socialno kartiranje je le eno od teh. Gre za enostavno tehniko pridobivanja podatkov,
ki se ga poslužujejo številni geografi in geografinje za pridobivanje neobdelanih podatkov o
prostoru. Socialno kartiranje spodbudi kritično refleksijo in analizo aktualnih politik ter
pripomore pri zastavljanju raziskovalnih načrtov. Prav tako lahko spodbudi nadaljnje načrte za
družbene akcije. Analiziranje geografskih informacij, ki jih skupina izpostavi na socialnih
kartah, pogosto vključuje diskusijo med različnimi opažanji okolice. V zgodnjih fazah PAR-a
so ta različna razumevanja okolice koristna za identifikacijo problemov na nekem območju, saj
so podana s strani udeležencev in udeleženk različnih starostnih skupin, družbenih položajev,
ras, etničnih pripadnosti in spolov. Dodatne informacije lahko sprožijo razpravo in pomagajo
osvetliti specifične težave za nadaljnjo obravnavo. Profesor geografije Roger Hart iz newyorške
mestne univerze je s prebivalci in prebivalkami soseske iz Bronxa v New Yorku pri PAR-u
uporabljal šablone za predstavitev nevarnih mest v soseski, območja zadrževanja mladih itd. S
pomočjo kart se je izkristaliziralo, kako imajo različni prebivalci in prebivalke povsem
drugačno predstavo o določenih mestih v soseski. S kartami, pogovori in analiziranjem prostora
so pripravili predloge za nove tipe skupnostnih prostorov (Breitbart 2010: 149).
Participatorno kartiranje temelji na predpostavki, da ima lokalno prebivalstvo strokovno znanje
o svojem lokalnem okolju, ki se ga lahko izrazi preko geografskega okvira, ki je razumljiv in
splošno priznan. Participatorni zemljevidi pogosto prikazujejo drugačno kulturno in družbeno
razumevanje prostora, vključno z novimi informacijami, ki so izključene z uradnih
zemljevidov. Zemljevidi, ki jih ustvari lokalna skupnost, predstavljajo tiste elemente, ki jih
skupnost zaznava kot pomembne (lokalne meje, tradicionalne prakse upravljanja z naravnimi
viri, sveta mesta itd.). Postopki, ki se uporabljajo za ustvarjanje participatornih zemljevidov, so
prav tako dragoceni kot zemljevidi sami. Participatorne zemljevide se načrtuje okoli skupnega
cilja in strategije za uporabo ter jih ustvarja celotna skupnost. Čim višja je stopnja udeležbe
vseh članov in članic skupnosti, boljši so rezultati, saj končni zemljevid odraža kolektivno
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izkušnjo izdelave karte. Participatorni zemljevidi niso omejeni s pravili formalnih medijev.
Zemljevid skupnosti je lahko vrisan v pesek, lahko pa se ga vključi v računalniško podprt GIS.
Medtem ko formalni zemljevidi iščejo skladnosti, participatorni zemljevidi sprejemajo
različnost v demonstraciji in vsebini (Spletni vir 25).
V zadnjih letih je prišlo s strani kritičnih družboslovcev in družboslovk do prizadevanja za
spodbujanje aktivnega vključevanja lokalnih skupnosti v procese odločanja, še posebej z vidika
upravljanja z naravnimi viri. Participatorno kartiranje se je izkazalo kot učinkovito orodje, ki
omogoča marginaliziranim skupnostim predstavitev lokalnega znanja in njihove perspektive o
prostoru (Spletni vir 25). Poleg tega participatorno kartiranje opolnomoči lokalno skupnost pri
boju za ohranjanje naravnih virov in njihovega zgodovinskega obstoja v nekem prostoru. Če
povzamemo besede znanega geografa in kartografa Johna Briana Harleya, nam kartografija
lahko ponudi ogromno znanja, in tudi moči, saj tudi karte posredujejo določene vrednote,
znanje, ideologije itd. (Johnson in Louis 2006: 81).
5.2.4

KRITIKE IN IZZIVI PAR-a

Z vse večjo popularizacijo PAR-a se posledično pojavljajo tudi kritike, ki so usmerjene zlasti v
vprašanja, povezana s participacijo, razmerji moči, nadzorom procesa, uporabe metod,
idealizacijo lokalnih znanj itd. Nekateri raziskovalci in raziskovalke imajo tudi pomisleke, saj
prihaja do zlorab pridobivanja moči in nadzora na račun navideznega vključevanja. Prav tako
PAR vse bolj zmotno enačijo s »participatornimi» razvojnimi projekti Svetovne banke in drugih
mednarodnih institucij ter skorumpiranih nevladnih organizacij, ki se večinoma podrejajo
interesom kapitala in neoliberalni politiki. Z vidika znanstvene verodostojnosti pa so kritike
usmerjene v to, da ugotovitev ni mogoče generalizirati in s tem zadostiti kriterijem objektivnosti
in zanesljivosti. PAR zagovorniki in zagovornice odgovarjajo, da gre za pristop z lastnimi
kriteriji znanstvenosti, ki jih ni mogoče presojati po kriterijih klasičnega empiričnega
raziskovanja. Kljub temu pa stremijo h konstantnemu preučevanju kritik in iskanju načinov za
izboljšanje prakse PAR-a (Podmenik in Bembič 2015: 109 in 110).
Uporaba PAR-a predstavlja tudi marsikatere izzive, saj se raziskovalci in raziskovalke soočajo
z vprašanji o časovni intenzivnosti izvajanja raziskav, pridobivanju zaupanja s strani lokalne
skupnosti, zagotavljanju participacije, izbiri in uporabi ustreznih metod ter nerazumevanju in
nepriznavanju raziskovanja s strani širše raziskovalne sfere (Podmenik in Bembič 2015: 110).
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Geograf Randy Stoeker, ki že vrsto let sodeluje z lokalnimi soseskami preko različnih PAR
projektov, se še vedno sooča z vprašanjem, kako naj se loti raziskave, da bo zadostila agendi
opolnomočenja in osvobajanja. Kljub temu poziva študente in študentke na fakulteti, da se ne
prestrašijo odgovornosti, ki jo PAR prinaša. V procesu soodločanja je prav skupnost tista, ki
lahko zaradi ogromnega nabora izkušenj prepoznava stiske soljudi v lastnem okolju ter z
raziskovalci in raziskovalkami usmerja celoten raziskovalni proces k družbeni akciji, če se le
upoštevajo načela enakopravnega odločanja in uresničevanja obče relevantnih vprašanj
(Breitbart 2010: 153 in 154, Iniciativa mestni zbor 2014). Poleg tega ne obstaja univerzalni
model PAR-a, obstajajo le različni postopki participativnih praks. Številni avtorji in avtorice
zato opisujejo svoje praktične izkušnje in probleme s PAR-om ter s tem spodbujajo ostale
raziskovalce in raziskovalke k sodelovanju in lastnemu angažmaju (Breitbart 2010: 154;
Podmenik in Bembič: 110). Geografinja Myrna M. Breitbart verjame, da so podatki pridobljeni
s PAR-om bolj natančni in uporabnejši, saj vodijo k uresničevanju dejanskih potreb in želja
ljudi (Breitbart 2010: 154).

6

6.1

EMPIRIČNA RAZISKAVA

VSEBINSKA OPREDELITEV

V nadaljevanju predstavljamo rezultate kvalitativne empirične raziskave, ki je bila izvedena v
obdobju od oktobra do konca novembra 2017, katere temeljni namen je bil raziskati, ali
poznavanje neoliberalizma vpliva na to, kako intervjuvani profesorji in profesorice razumejo
svojo vlogo kot učitelji oz. učiteljice geografije.
V empirični raziskavi smo zasledovale sledeče cilje:
1. CILJ: Raziskati, kako in če intervjuvani profesorji in profesorice osnovnih in srednjih šol
prepoznavajo morebitne vplive neoliberalizma na šolski sistem in geografijo.
HIPOTEZA: Profesorji in profesorice ne razumejo neoliberalizma in njegovih vplivov,
zato ne podvomijo v ideološko naravnanost trenutnega šolskega sistema in s tem
geografije, ki v nekaterih primerih podpirata neoliberalno logiko.
2. CILJ: Predstaviti, ali razumevanje neoliberalizma vpliva na to, koliko smo kot profesorji oz.
profesorice kritični pri poučevanju družbene ali fizične geografije.
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HIPOTEZA: Razumevanje neoliberalizma, v katerem živimo, vpliva tudi na to, kako
razumemo pojem kritična geografija, saj nam šele razumevanje neoliberalizma poda
jasno sliko realne družbene situacije in njenega vpliva na naravne danosti.
3. CILJ: S pomočjo empirične raziskave predstaviti, kako intervjuvani profesorji in profesorice
razumejo aktivizem in če se ga poslužujejo.
HIPOTEZA: Intervjuvani profesorji in profesorice geografije ostajajo zgolj pri
posredovanju informacij in ne delujejo v ali pa se ne povezujejo z aktivističnimi
skupinami v lokalnem okolju, zato ostajajo odtujeni od novih praks organiziranja, novih
teoretskih pristopov in izkušenj.

6.2

METODOLOŠKA OPREDELITEV RAZISKAVE

Glede na temo in cilje magistrske naloge smo za znanstveno raziskavo uporabile kvalitativno
metodo zbiranja podatkov. Za znanstveno raziskovanje smo uporabile standardiziran intervju z
vnaprej pripravljenimi vprašanji. Z uporabo tovrstne metode smo zmanjšale vpliv raziskovalca
oz. raziskovalke in povečale objektivnost odgovorov ter zanesljivost same raziskave.
Vprašalnik je bil sestavljen iz osmih vprašanj odprtega tipa, preko elektronske pošte pa je bil
poslan profesorjem in profesoricam geografije, ki poučujejo na osnovni ali srednji šoli, so
zaključili študij ali pa so trenutno brezposelni. Način razdeljevanja je bil sprva neformalen,
kasneje pa smo se obrnile tudi na ravnatelje oz. ravnateljice. Vsakemu potencialnemu
intervjuvancu oz. intervjuvanki je bila poslana uvodna pojasnitev raziskave, zaradi slabe
odzivnosti pa smo kasneje postavile tudi možnost izbire opravljanja intervjuja (pogovor v živo
ali preko elektronske pošte). Od 33 geografov in geografinj, ki smo jih povabile k sodelovanju
v raziskavi, se jih je odzvalo 13, od teh sta se dve osebi opravičili zaradi pomanjkanja časa.
Vprašalnik je tako rešilo 11 oseb, od tega sta dva pogovora potekala v živo, ostali pa so
vprašalnik rešili doma. V raziskavi je sodelovalo 5 žensk in 6 moških, od tega so 4 osebe
zaposlene na osnovni šoli in 4 na srednji šoli. 2 osebi sta trenutno brezposelni, 1 oseba pa kljub
zaključeni izobrazbi ne more opraviti pripravništva in s tem strokovnega izpita, ki je pogoj za
zaposlitev v javno veljavnih programih vzgoje in izobraževanja.
Analiza intervjujev je potekala po postopku, ki ga je uporabila geografinja Wendy Gibbons v
znanstvenem članku Critical of What? Past and current issues in critical Human Geography.
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V prvem koraku smo prebrale vse prispele intervjuje in podčrtale ključne informacije. V
drugem koraku smo na podlagi osmih vprašanj in odgovorov enajstih intervjuvancev in
intervjuvank identificirale štiri poglavitne teme: (1) prepoznavanje vpliva neoliberalizma in
šolstvo; (2) naklonjenost terminom družba znanja, vseživljenjsko učenje, učenje učenja in
trajnostni razvoj; (3) razumevanje pojma kritične geografije; (4) razumevanje aktivizma in
njegovega posluževanja. V tretjem koraku smo povezale širša sorodna stališča med
intervjuvanci in intervjuvankami ter sestavile širše skupine. Te skupine pa smo ponovno
razčlenile na manjše med seboj povezane skupine. Tiste posameznike in posameznice, ki niso
spadali v širšo skupino, smo posebej izpostavile. Pri analiziranju odgovorov v ozir nismo iskale
korelacij z demografskimi podatki, saj je vzorec raziskave premajhen, da bi lahko karkoli
sklepale na podlagi spola, starosti ali zaposlitve v osnovnih oz. srednjih šolah. Pri analiziranju
smo se zavedale nevarnosti, da so si lahko vprašanja intervjuvanci in intervjuvanke različno
razlagali, kar pa se lahko izboljša le z večkratnim analiziranjem tudi večjega števila subjektov.
Pri pregledu vprašalnikov smo v besedila posegale zgolj z lekturo. V nekaterih primerih pa smo
iz odgovorov vprašanih izluščile stavke, ki so relevantni za naš zastavljeni namen raziskave –
v teh primerih smo izpuščeno umestno besedilo primerno označile (/…/). Zaradi anonimnosti
in spoštovanja intervjuvanih smo imena spremenile v oseba 1, oseba 2, oseba 3 itd. Osem
vprašanj je označenih s krepkim poševnim tiskom, pod vsakim vprašanjem pa so s poševnim
tiskom podani odgovori vprašanih. Številka osebe identificira isto osebo pri vsakem naslednjem
vprašanju.

6.3

REZULTATI IN INTERPRETACIJA UGOTOVITEV

1. Ali neoliberalizem (trenutni političnoekonomski in s tem družbeni sistem) vpliva na
geografijo kot šolski predmet? Če ja, na kakšen način?
Oseba 1: Neoliberalizem nekoliko vpliva tudi na geografijo kot šolski predmet, saj se učitelji
trudimo, da bi pouk geografije aktualizirali. Pri družbeni geografiji vidimo, da države, ki imajo
denar in ga ustrezno vlagajo v gospodarstvo, s tem še povečujejo svoje bogastvo.
Oseba 2: Zaenkrat teh vplivov ni čutiti v smislu kakšnih napotkov s strani sistema, tako tudi
politika kot geografski element ni najbolj v ospredju. Je pa nujno za profesorje, da spremljamo
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aktualna politična dogajanja, ki lahko vplivajo na ostale geografske elemente – npr.
spreminjanje meja, nove države, migracije, vpliv gospodarstva na okolje itd.
Oseba 3: V samem načinu podajanja snovi so razlike – učenci imajo na voljo več informacij,
ki jih ne procesirajo objektivno. Zato prihaja do težav pri samem predavanju snovi.
Oseba 4: Nimam posebnega občutka, da bi neoliberalni družbeni sistem posebej vplival na
geografijo kot šolski predmet.
Oseba 5: Nujno je treba spremljati dnevne dogodke doma in po svetu – aktualizacija.
Oseba 6: Kakor kdaj, kakor kje. Neoliberalizem je sicer v svoji osnovi kapitalizem s svojimi
specifičnimi kulturnimi, dogmatskimi, propagandnimi značilnostmi in pri njegovem vdoru v
šolski kurikulum se mu geografija ni izognila. Seveda je tukaj treba ločiti dve stvari: način,
preko katerega se je neoliberalizem vrinil v predmetnik, in način, s pomočjo katerega se razširja
njegova ideologija.
Oseba 7: Po mojem mnenju neoliberalizem zagotovo vpliva tudi na geografijo kot šolski
predmet. Če že samo pogledamo nosilce neoliberalne ideologije, kot so na primer novinarji, ki
nam vsak dan podajajo novice tudi s področja geografije, jih morajo učitelji pri pouku zagotovo
še dodatno razložiti, predstaviti in prilagoditi nivoju učencev.
Oseba 8: Menim, da ja. Saj nam ne dovoli, da bi učni proces ozko usmerili le na zapise vsebin
v učbenikih in delovnih zvezkih. Na nek način nas »sili« k razvoju, k nenehnemu izobraževanju,
da lahko gremo v korak s časom. Z različnimi učnimi metodami. Le tako lahko izvajamo pouk,
ki je živ, in so vsebine posredovane tako, da jih lahko učenci/-ke »začutijo« kot del njihovega
vsakdana. S tem prebujamo zanimanje za učne teme.
Oseba 9: Mislim, da neoliberalizem vpliva na geografijo. Vpliva tako kot na celoten šolski
sistem, vse predmete oz. kurikulum. Kar se dogaja v družbi oz. okrog nas, se opazi v šolstvu.
Opažam, da se na raznih strokovnih izobraževanjih, seminarjih in izpopolnjevanjih vse bolj
poudarja praktičen oz. uporaben vidik geografije. Torej, kaj koristnega lahko ponudi dijakom.
Gre za nekakšen odmik od gole znanstvene vede k praktičnim vidikom. Tudi v učnem načrtu, ki
ga sam uporabljam, so nekateri cilji posvečeni temu. Torej za povezovanje z gospodarstvom.
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Geografija tako ni več le znanstvena veda, ampak se nanjo gleda skozi perspektivo, kaj lahko
ponudi gospodarstvu.
Oseba 10: Ne preveč. Vsaj učenci ga ne zaznajo, dokler ne spoznajo principa kolonialnega
sistema »demokratičnih« zahodnoevropskih držav. Ta se danes kaže v novi podobi
neokolonializma.
Oseba 11: Ne morem reči, da je karkoli vplivalo na moje delo, vendar pa je možno, da se teh
vplivov niti ne zavedamo, vendar tega nisem občutila.
Pri prvem vprašanju smo izoblikovale 4 širše skupine:
-

skupina A: neoliberalizem ne vpliva na šolstvo (2 osebi);

-

skupina B: neoliberalizem vpliva zgolj na aktualno vsebino, ki jo profesorji oz.
profesorice predavajo (6 oseb);

-

skupina C: neoliberalizem pozitivno vpliva na šolstvo (1 oseba);

-

skupina D: neoliberalizem negativno vpliva na šolstvo (2 osebi).

Od vprašanih oseb sta osebi 4 in 11 odgovorili, da imata občutek, da neoliberalizem ne vpliva
na geografijo kot šolski predmet, čeprav oseba 11 izpostavi možnost, da se teh vplivov mogoče
niti ne zaveda. Šest oseb (oseba 1, oseba 2, oseba 3, oseba 5, oseba 7 in oseba 10) priznava
vpliv na geografijo, saj naj bi političnoekonomski sistem vplival na družbene pojave in s tem
na vsebino (predvsem aktualno), ki jo kot profesorji in profesorice želijo posredovati učencem
in učenkam. Od tega so tri osebe (oseba 1, oseba 7, oseba 10) izpostavile negativne družbene
pojave, kot so: neenakosti med državami; neobjektivnost poročanja medijev, ki so nosilci
neoliberalne ideologije in neokolonializem. Medtem oseba 2 izpostavi politična dogajanja (do
katerih se ne opredeli), ki lahko vplivajo na geografske elemente (migracije, spreminjanje mej,
vpliv gospodarstva na okolje), temu pa se pridružuje tudi oseba 5. Oseba 3 izpostavi, da
neoliberalizem vpliva na porast informacij, kar mladim onemogoča objektivno procesiranje
vseh podatkov. Oseba 6 pravi, da neoliberalizem vpliva na predmetnik geografije, prav tako
priznava širjenje njegove ideologije znotraj šolskega sistema. Vpliv neoliberalizma na
kurikulum zaznavata tudi osebi 8 in 9, toda pri tem oseba 8 opisuje njegove pozitivne vplive
(odmik od ozkosti teorije, omogočanje razvoja in nenehnega izobraževanja ter nove učne
metode, ki učne teme naredijo bolj zanimive), oseba 9 pa njegove negativne vplive (teženja k
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vse večji praktičnosti in uporabnosti, ki geografijo kot znanstveno vedo vse bolj podreja
potrebam gospodarstva).
2. Kako učencem/učenkam interpretirate pojme: učenje učenja, vseživljenjsko učenje,
trajnostni razvoj in družba znanja. Kakšen poudarek dajete omenjenim pojmom in ali so
del vaših učnih priprav?
Oseba 1: Učencem želimo povedati, da se učijo za sebe, da se morajo tudi naučiti, kako se učiti,
organizirati lastno učenje, znati upravljati s časom in informacijami. V moderni družbi je
zaradi demografskih in tehnoloških sprememb pomembno vseživljenjsko učenje. Učencem
povem, da si morajo razviti vrednote, spretnosti in biti ustvarjalni. O trajnostnem razvoju
spregovorimo pri izčrpavanju naravnih virov in onesnaženosti okolja. Tudi pojem družba
znanja se omenja, saj večkrat omenimo, da je v industriji visoke tehnologije v ospredju znanje,
ne pa masovna produkcija.
Oseba 2: Konkretno teh pojmov ni v učnih načrtih in jih ne obravnavamo posebej. Se pa vsi ti
pojmi vpletajo v snov skozi celotno leto in se jih v smislu poučevanja humanistično
družboslovnih predmetov mora vključevati. /…/
Oseba 3: Omenjeni pojmi so nujni del prihodnjega razvoja družbe, toda premalo poudarjeni v
kurikulumu geografije. V danih okvirih poskušam dopovedati učencem, zakaj je pomembno, da
vlagajo vase.
Oseba 4: Učenje učenja imajo dijaki prvih letnikov na začetku šolskega leta v okviru obveznih
izbirnih vsebin. Ostalim pojmom dajem velik poudarek in so sestavni del mojega pouka.
Oseba 5: Učenje ne samo za oceno, ampak npr. za splošno razgledanost, da vedo, kje so
evropske države, države ostalih celin, glavne značilnosti naravnogeografskih in družbenih
značilnosti, učenje za vse življenje, razložim, da razumejo, kaj je trajnostni razvoj, ki ga
zasledijo v medijih.
Oseba 6: Načeloma z večino teh pojmov nimam problemov, saj je izobraževanje eno izmed
človeških socialnih funkcij. Problem nastopi, ko se tak pristop aplicira na pridobivanje
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kompetenc in znanj z namenom doseganja večje konkurenčnosti na trgu v okviru sistema, ki
parazitira na pripravljenosti ljudi za takšne aktivnosti.
Oseba 7: /…/ Menim, da si vsak dober učitelj geografije želi poudarjati vse, pa vendar se naši
načrti zelo pogosto ne izidejo po planu, ki smo ga predvideli. Velik dosežek bi bil že ta, če bi
naši učenci od nas prevzeli vsaj kakšnega izmed omenjenih pojmov. Sama bi najverjetneje še
posebej poudarjala učenje učenja. Če bi svojim učencem to dobro predstavila in bi pridobljeno
znanje znali tudi prav uporabiti, bi sami kaj hitro spoznali tudi pomen vseživljenjskega učenja,
teženj po trajnostnem razvoju in ustvarjali kvalitetno družbo znanja.
Oseba 8: Pouk zastavim tako, da so pojmi živi s primeri iz prakse. Ves čas iščem povezave z
aktualnimi temami. Tako se učenci in učenke pojmov seveda ne učijo NA pamet, ampak S
pametjo.
Oseba 9: Sam dijakom razlagam predvsem pojem trajnostni razvoj. Predstavim jim, da gre za
razvoj, ki se naj ne bi razvijal na račun nekoga drugega, ampak bi naj upošteval tudi okoljske,
socialne vidike ipd. Se pa sam zavedam, da je trajnostni razvoj spet še ena pogruntavščina
tistih, ki jih skrbi razvoj. Dijakom včasih omenim tudi to, so pa za njih te reči že nekoliko težje
za razumeti. Ta pojem je tudi del mojih učnih priprav oz. načrta. Ostalih pojmov jim ne
predstavljam posebej.
Oseba 10: Vseživljenjskemu učenju in učenju učenja dajemo kar veliki poudarek, vendar teh
pojmov posebej ne omenjamo. V OŠ ni pomembno, da zna poimenovati in razlikovati
posamezne bralne učne strategije, ampak da jih uporablja. Takšne oblike dela so seveda del
učnih priprav.
Oseba 11: Dijake o omenjenih pojmih neprestano opozarjam, da npr. učenje ni nikoli zaključen
proces – to je vseživljenjsko učenje. /…/ Zgornji pojmi pravzaprav niso nič novega. Učitelji, ki
so delo opravljali pravilno, so isto poučevali že prej, samo da so stvari sedaj drugače
poimenovali. Vse se je zgolj bolj popredalčkalo. /…/ Vse je zapakirano v lepo embalažo, ko pa
to embalažo odpremo, pa nisem prepričana, če notri res kaj najdemo. Tako jaz vidim zadeve in
tako tudi sprejemam novosti. Ko na koncu vse proučiš, vidiš, da marsikatera novost ne doživi
evalvacije, da bi pogledali, kaj nam je ta novost prinesla. /…/
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Pri analiziranju smo izpostavile 2 širši skupini:
-

skupina A: pojmi, kot so družba znanja, vseživljenjsko učenje, učenje učenja in
trajnostni razvoj, so lahko problematični (3 osebe);

-

skupina B: pojmi, kot so družba znanja, vseživljenjsko učenje, učenje učenja in
trajnostni razvoj, niso problematični (8 oseb).

Intervjuvane osebe niso podrobneje prešle v interpretacijo posameznih pojmov, vseeno pa je iz
njihovih odgovorov možno razbrati, da na zgoraj omenjene pojme gledajo kot nekaj pozitivnega
in koristnega. Zgolj osebi 6 in 9 sta opozorili na njihovo možno problematičnost, in sicer: oseba
6 je izpostavila, da pojmi sami po sebi niso slabi, se pa pojavi težava, ko se jih začne uporabljati
izključno za doseganje specifičnih kompetenc in znanja, ki služijo zgolj namenu večje
konkurenčnosti delovne sile na trgu. Tudi oseba 9 cinično opozori, da je trajnostni razvoj še ena
»pogruntavščina tistih, ki jih skrbi za razvoj«. Vendar se oseba ne spušča v podrobnejše
problematiziranje pojma, tega niti ne počne med poukom, saj naj bi dijaki in dijakinje težko
razumeli celostni problem. Kljub temu oseba 9 vključuje trajnostni razvoj v svoje učne priprave,
ostalih pojmov pa ne predstavlja posebej. Tudi oseba 11 pozitivno gleda na vse pojme in jih
tudi uporablja, čeprav ne pod istim imenom. Oseba 11 opozori, da pojmi, kot so učenje učenja,
vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj in družba znanja, niso nič novega, saj so jih profesorji
in profesorice uporabljali že prej. Sedaj so ti pojmi »zgolj bolj popredalčkani«. Vseeno pa oseba
11 izpostavi dvom o novostih, kot so prej omenjeni pojmi, ki so večkrat predstavljeni brezhibno
in niso deležni kritične evalvacije.
Vse ostale osebe (oseba 1, oseba 2, oseba 3, oseba 4, oseba 5, oseba 7, oseba 8, oseba 10)
vključujejo pojme v svoje učne priprave in jih razumejo kot pozitivne, zgolj oseba 10 jih
eksplicitno ne poimenuje, uči pa svoje učence in učenke o njihovi uporabnosti.
3. Kakšna je po vašem mnenju ključna naloga učiteljev/učiteljic geografije v 21. stoletju?
Zakaj tako menite?
Oseba 1: Ključna naloga učiteljev je, da učencem damo znanje in veščine, kako to znanje
uporabiti v praksi. Med drugim je pomembno tudi timsko delo, saj je to sestavni del procesov v
skoraj vsaki organizaciji.
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Oseba 2: /…/ Rušiti moramo netoleranco, ignoranco, ki sta produkt potrošništva, kjer so takšne
teme na stranskem tiru. Torej le široko odprt um omogoča širino in le takšen je lahko pravi
glasnik bolj mirnega sveta. Spet je treba prebuditi radovednost, zanimanje, saj je tega izrazito
premalo oziroma prehitro izgine pri mladih.
Oseba 3: Razvijanje kritičnega razmišljanja in objektivno presojanje medijev.
Oseba 4: Ključna naloga učiteljev geografije, poleg tega da jih veliko naučimo in posredujemo
čim več aktualnega znanja, je ta, da jim posredujemo čim več vrednot in ne pozabimo na vzgojni
vidik šole kot institucije.
Oseba 5: Učenje za vse življenje, uporaba zemljevidov, vsaj osnovne pojme iz geografije, da
vedo ob koncu 9. razreda npr. toplotne pasove.
Oseba 6: Geografija kot presek vseh (šolskih) predmetov bi morala dajati podlago za osnovno
razumevanje sveta okoli nas, predvsem v okviru družbene in regionalne geografije. Ni dovolj,
da se podajajo le podatki, saj se samo z njimi da zlahka manipulirati, zato jih je treba prikazati
v kontekstu in opozarjati na njihovo medsebojno vzročnoposledično povezavo.
Oseba 7: Ključna naloga učiteljev geografije v današnjem času se mi zdi, da bi znala biti
kritično vrednotenje podatkov, ki ga učenci že dobijo prek medijev. Predvsem ko gre za
statistične podatke, se zgodi, da mnogi ravno na ta način kaj hitro napihnejo zadeve, sploh pri
demografski geografiji, in vse to prodajajo kot alarmno propagando, kar najprej pri njihovih
starših ter seveda takoj za tem pri naših učencih kaj hitro vodi do zmotnih prepričanj.
Oseba 8: Učenke in učence usmeriti k različnim aktualnim spletnim virom (npr. SURS, ARSO),
da bodo znali sami poiskati oz. preveriti dejstva. Le s pomočjo argumentov bodo lahko
oblikovali svoja stališča. Z vključevanjem debat ZA in PROTI, ko se učijo (ponovno s pomočjo
virov) zagovarjati svoje stališče. Dinamika dela z različnimi učnimi metodami in nenehnim
vključevanjem IT-tehnologije, različnih baz podatkov, da lahko na osnovi tega temeljnega
znanja nato gradijo svoje na srednjih šolah in še dlje. /…/
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Oseba 9: Menim, da bi moral učitelj geografije pomagati dijakom, da jih nekako umesti v svet,
v katerem živijo in bivajo. Da se zavedajo, da je človek del narave in širšega ekosistema. Dijaki
naj bi poznali svoje domače okolje in tudi širše okolje. Poznali napake iz preteklosti, ki smo jih
storili glede okolja in prostora, potem vse večje medsebojne povezanosti in prepletenosti ljudi
širom sveta ter izzive, ki jih ti procesi prinašajo. Predvsem opažam, da dijaki ne poznajo sveta
in različnih procesov, ki trenutno potekajo v svetu in bodo imeli posledice tudi za njih.

Oseba 10: Učence usposobiti, da bodo kritični do pojavov v svetu in bodo pri delu čim bolj
samostojni.
Oseba 11: /…/ Znajo argumentirati, zakaj se določene stvari v okolju dogajajo, in znajo
predvidevati, kaj se bo dogajalo z nekim prostorom v prihodnosti. Da niso vse zadeve zgolj bele
in črne in da je včasih težko reči, ali je nekaj prav ali ni prav. /…/
Pri tretjem vprašanju so nekatere osebe izpostavile več ključnih nalog geografije v 21. stoletju
in zato niso zastopane samo v eni skupini. Izoblikovale smo 6 širših skupin:
-

skupina A: mlade je treba naučiti kritičnega razmišljanja in vrednotenja podatkov (4
osebe);

-

skupina B: podatke je treba postaviti v širši kontekst in opozarjati na njihovo
medsebojno vzročno-posledično povezovanje (4 osebe);

-

skupina C: učenje argumentiranja za izoblikovanje lastnih stališč (3 osebe);

-

skupina D: posredovanje znanja preko različnih metod dela (2 osebi);

-

skupina E: praktična uporaba znanja (1 oseba);

-

skupina F: vzgojni vidik poučevanja (3 osebe).

Štiri osebe (oseba 3, oseba 6, oseba 7 in oseba 8) so izpostavile, da je ključna naloga učiteljev
in učiteljic geografije, da mlade naučijo kritičnega razmišljanja in vrednotenja podatkov. Oseba
6 je pri tem še dodala, da je podatke treba postaviti v širši kontekst in opozarjati na njihovo
medsebojno vzročno-posledično povezavo, s čimer se strinjajo tudi osebe 9, 10 in 11. Vloga
učiteljev in učiteljic je po mnenju oseb 8, 10 in 11 tudi usposabljanje mladih, da s pomočjo
argumentov izoblikujejo lastna stališča. Osebi 4 in 5 sta poudarili, da morajo učitelji in učiteljice
mladim dati čim več znanja (uporaba zemljevidov, osnovni geografski pojmi itd.) s pomočjo
različnih metod dela ter vključevanja IKT. Oseba 1 je dodala še nujnost uporabe znanja in
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veščin v praksi, osebe 2, 4 in 9 pa so opozorile na vrednote oz. vzgojni vidik geografije. Tudi
pri tem je zgolj oseba 2 izpostavila cilj vzgoje, ki mora rušiti netolerantnost in ignoranco ter
vzgajati »glasnike bolj mirnega sveta«.
4. Kako razumete pojem kritična geografija?
Oseba 1: Vsi bi se morali naučiti kritično vrednotiti socialne, gospodarske in ekološke razmere
v pokrajini ter tudi vpliv prebivalstva na trajnostni razvoj pokrajine. /…/
Oseba 2: Pojem razumem kot družbeno geografski element, ki lahko in mora opozarjati na
prevelik vpliv človeka kot preoblikovalca površja, atmosfere, prsti, podzemnih voda ipd.
Geografija kot veda je vedno bolj kritična, saj so vplivi človeka iz desetletja v desetletje bolj
vidni, očitni in pogubni. /…/
Oseba 3: Aktivno državljanstvo, kritičnost do nepravilnosti in opozarjanje na napake družbe,
trajnostni razvoj.
Oseba 4: Pojem kritična geografija razumem tako, da kritično, argumentirano in z distanco
ocenjujemo aktualne dogodke po svetu in se do vseh pojavov tudi kritično opredelimo.
Oseba 5: Kritična geografija – geografija kot edina naravoslovna in družbena veda, ima veliko
nalogo, prepleta snovi z drugimi predmeti in uči, kako naj bomo kritični. Če učenci v 5. razredu
spoznajo celine in so drugačne kot v 6. razredu, jim to moramo razložiti. Ali so vsi geografi
enotni (npr. regionalizacija geografije Slovenije)? Na isti fakulteti imajo geografi različna
stališča, tudi v učbenikih različnih založb so razlike.
Oseba 6: Odgovor zajet v prejšnjem vprašanju.
Oseba 7: Kritično geografijo razumem kot projekt posameznika, ki se odpravi raziskovat vse
vidike nekega problema. Tu ne gre za slepo vero v dane podatke, ampak na nek način za proces
in korake, ki bodo neko geografsko trditev bodisi potrdili ali pa ovrgli, a pri tem bomo obe
odločitvi prav zaradi truda, ki smo ga vložili v našo osebno raziskavo, znali tudi zagovarjati.
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Oseba 8: Geografija, ki je dinamična, ki dovoljuje različne poglede na isto situacijo.
Geografija, ki je živa, ves čas prepletena z družbeno-geografskimi dejavniki, predvsem pa
takšna, ki v ospredje postavlja človekov odnos do geografskih danosti.
Oseba 9: Pod pojmom kritična geografija razumem geografijo, ki je kritična do aktualnih
družbenih razmer doma in v svetu. Geografija, ki si ne zatiska oči, temveč jasno in glasno
opozarja na trenutna stanja okrog nas.
Oseba 10: Geografija, ki se loteva vsebin z več zornih kotov, nepristransko, z vpogledom v
prihodnost.
Oseba 11: Pri kritični geografiji gre za neprestano spremljanje dogajanja v okolju, tako širše
kot tudi ožje (npr. drugi tir., čeprav ni del snovi). O aktualnih stvareh se je nujno treba
pogovarjati z dijaki.
Pri četrtem vprašanju smo izpostavile 3 širše skupine:
-

skupina A: kritična geografija kritično pristopa do aktualnih družbenih pojavov in jih
razišče z več zornih kotov (7 oseb);

-

skupina B: kritična geografija se do pojavov tudi kritično opredeli (3 osebe);

-

skupina C: kritična geografija je nepristranska, saj dovoljuje različne poglede (2 osebi).

Največ oseb (oseba 1, oseba 3, oseba 4, oseba 6, oseba 7, oseba 9 in oseba 11) je izpostavilo,
da pod pojmom kritična geografija razumejo geografijo, ki kritično pristopa do aktualnih
družbenih razmer oz. pojavov in jih razišče z več zornih kotov. Osebe 4, 7 in 9 pa so poleg tega
izpostavile, da se kritična geografija do pojavov tudi kritično opredeli. Tako oseba 2 kot oseba
8 sta izpostavili človekov odnos do okolja, kar naj bi po besedah osebe 2 sililo geografijo, da
postaja vse bolj kritična, saj so prav človekovi vplivi vse bolj pogubni za planet. Osebi 8 in 10
sta izpostavili, da kritična geografija dovoljuje različne poglede na različne družbene pojave in
je tako nepristranska. Tudi oseba 5 v svojem odgovoru nakaže na pluralističen pristop
geografov in geografinj tudi na fakultetah ter v učbenikih, ki so izdani pri različnih založbah.
Žal pa pri osebi 5 ni mogoče razbrati, ali na pluralistični pristop gleda pozitivno ali ne.
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5. Kakšne so po vašem mnenju značilnosti/lastnosti kritičnega geografa/geografinje?
Oseba 1: Da zna vrednotiti trditve in objektivno presojati na podlagi argumentov. Zna
zastavljati vprašanja in problematizirati snov. Ve, da za vsak pojav ali dogodek obstajajo
raznovrstne razlage. Preiskuje ustreznost trditev, jih vrednoti in presoja.
Oseba 2: Sodim lahko le po sebi, zato bom rekel, da je nujno informiranje, aktualiziranje
problemov, ki so povezani s človekom kot geografskim dejavnikov. Veliko lahko naredimo tudi
z zgledom, če se npr. v šolo vozimo s kolesom, smo zmerni, organiziramo izbirne vsebine,
ekskurzije in predavanja s perečimi temami ipd.
Oseba 3: Odgovor zajet v prejšnjem vprašanju.
Oseba 4: Da je velik strokovnjak svojega področja profesionalen, korekten, razgledan in je na
tekočem z aktualnimi vsebinami, hkrati pa ima do teh vsebin kritično distanco.
Oseba 5: Vsak je za sebe verjetno prepričan, da je kritičen – do naravnih in družbenih pojavov
doma in po svetu.
Oseba 6: V prvi vrsti samokritičnost, v drugi pa družbena odgovornost.
Oseba 7: Lastnosti, ki bi jih po mojem mnenju moral imeti kritični geograf, so v prvi vrsti veselje
do obravnavane snovi, radovednost in izoblikovana moralna načela. Biti bi moral tudi vztrajen
pri raziskovanju, se ne obračati po vetru, temveč zagovarjati resnico, četudi nam ni vedno všeč.
Oseba 8: To je geograf/-inja, ki pogumno zastopa svoje mnenje in dopušča, da ga glede na
okoliščine fleksibilno dopolnjuje. To je nenehen razvoj z zavedanjem, da danes znam toliko,
jutri bom pogumno dodal še nov pogled oz. kamenček k mozaiku svojega znanja, tudi
geografskega. Z veliko mero poguma se bo lotil lastnega brskanja po različnih virih in si bo
dovolil zastavljati vprašanja.
Oseba 9: Kritični geograf mora imeti predvsem veliko mero samozavesti, samozaupanja in
strokovne podkovanosti, da dijakom jasno govori o stvareh, ki morda niso najbolj prijetne za
poslušati pri urah.
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Oseba 10: Razgledanost, objektivnost, zmožnost videti problem z več zornih kotov.
Oseba 11: Ne smeš vsiljevati svojega mišljenja dijakom, lahko pa poveš svoje mnenje. Glede
političnih zadev (lastna politična usmerjenost) pa menim, da je določena nevtralnost potrebna.
Pri petem vprašanju so osebe lahko razvrščene v več skupin, saj so izpostavile več značilnosti
kritičnih geografov in geografinj. Izoblikovale smo 7 širših skupin:
-

skupina A: profesionalizacija (strokovna podkovanost, razgledanost, samokritičnost,
samozaupanje, radovednost, vztrajnost in kritičnost) (6 oseb);

-

skupina B: aktivno državljanstvo (1 oseba);

-

skupina C: družbena odgovornost (1 oseba);

-

skupina D: veselje do dela, oblikovanje lastnih moralnih načel in zagovarjanje resnice
(1 oseba);

-

skupina E: objektivnost (3 osebe);

-

skupina F: objektivna presoja argumentov in njihovo vrednotenje (1 oseba);

-

skupina G: zgled učencem in učenkam (1 oseba).

Največ oseb (oseba 3, oseba 4, oseba 6, oseba 7, oseba 9 in oseba 10) je izpostavilo lastnosti,
ki bi jih lahko zaobjele z besedo profesionalizacija. Po njihovem so najpomembnejše lastnosti:
strokovna podkovanost, razgledanost, samokritičnost, samozaupanje, radovednost, vztrajnost
in kritičnost. Oseba 3 je poleg izpostavila še aktivno državljanstvo, h kateremu lahko dodamo
odgovor osebe 6, ki je poleg samokritičnosti izpostavila tudi družbeno odgovornost geografov
in geografinj. Tudi oseba 7 je poleg zgoraj omenjenih lastnosti poudarila še veselje do
obravnavane snovi, oblikovanje lastnih moralnih načel in zagovarjanje resnice. Medtem so
oseba 4, oseba 10 in oseba 11 zapisale, da je lastnost kritičnega geografa in geografinje njegova
kritična distanca oz. objektivnost. Oseba 11 sicer izpostavi, da je treba predstaviti svoje mnenje,
a ne na vseh področjih, kot je npr. politična usmerjenost. Kaj se točno skriva za politično
usmerjenostjo, pa ostaja odprto vprašanje. Oseba 11 prav tako poudari, da kritični geograf oz.
geografinja ne sme vsiljevati lastnega prepričanja oz. mišljenja v razredu. Tudi oseba 8
zagovarja stališče, da mora kritični geograf in geografinja zastopati svoje mnenje, a dopuščati
možnost konstantnega dopolnjevanja. Medtem oseba 1 zagovarja, da morajo kritični geografi
in geografinje objektivno presojati raznovrstne razlage na podlagi argumentov, jih ovrednotiti
in nato presojati.

98

Oseba 2 je v svojem odgovoru zapisala, da je lastnost kritičnega geografa in geografinje tudi
zgled, kaj torej izpostavljaš na teoretični ravni in kako prakticiraš lastna stališča v realnem
življenju. Oseba 5 pa je izpostavila, da vsak geograf oz. geografinja za sebe meni, da je kritičen
oz. kritična, kar pa potrjujejo spodnji odgovori.
6. Ali sami sebe identificirate kot kritičnega geografa/geografinjo? Zakaj? V katerih
primerih delujete kot kritični geograf/geografinja?
Oseba 1: Kritična sem do onesnaževanja okolja.
Oseba 2: Se identificiram, ker sem kritičen do človeka kot bitja nasploh, saj nam je lahko že
kar precej nerodno, da smo del te vrste, ki je naravnana tako uničevalno, in hkrati na nek način
vrh evolucije. /…/
Oseba 3: Da, ker učencem vcepljam aktivno državljanstvo, kritičnost do nepravilnosti in
opozarjanje na napake družbe, trajnostni razvoj.
Oseba 4: Da. Ker razmišljam kritično, argumentirano in celovito. Ko komentiram določene
aktualne vsebine.
Oseba 5: Učitelj naj bi bil kritičen in objektive, in ko ti učenec reče, sem gledal televizijo in so
rekli drugače, kot ste dejali vi – jim skušam to razložiti.
Oseba 6: Bi se, če bi geografijo dejansko poučeval.
Oseba 7: Glede na to, da sem na začetku svoje poklicne poti, se zavedam, da je še veliko
geografske snovi, ki je sama še nisem kritično obdelala oziroma se opredelila. Želja seveda je,
a še vedno sem mnenja, da mnogim pomembnim geografskim vprašanjem še nisem namenila
dovolj časa, da bi lahko podala svoje končno “kritično” mnenje. Vsaka medalja ima dve strani.
Sama se trudim ter skušam razvozlati in razumeti obe. /…/
Oseba 8: Menim, da ja! Ves čas geografijo prepletam tudi pri urah slovenščine. Iščem poti, da
čutimo, zaznavamo živost geografije vsak dan, na primer: Slovenci po svetu (spletna stran in
brskanje po http://www.slovenci.si/). Na karti sveta pogledamo, kje v tem trenutku živijo
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Slovenci (četudi za to porabim le 5 minut), in budnost ter motivacija v razredu postaneta
izjemni.
Oseba 9: Da. Sebe vidim kot kritičnega geografa. Ker dijakom govorim in predavam, kot sam
opažam, o stvareh, o katerih ne vedo nič ali zelo malo in so včasih zelo drugačne od tega, kar
slišijo in vidijo v množičnih medijih ali pri pogovorih v ožjem družinskem krogu. Kot kritični
geograf se vidim vseskozi, saj poskušam ure zastaviti tako, da so aktualne in življenjske.
Kritičnost uporabljam tako pri učenju o Sloveniji kot npr. pri učenju o svetu. Je pa res, da je ta
kritičnost bolj izrazita pri učenju o svetu.
Oseba 10: Odvisno od vsebin in populacijo, s katero imaš opravka kot učitelj.
Oseba 11: Ja. Pri geografiji se nobeni temi ne izognem in kolikor je le možno zadeve skupaj
razjasnimo, analiziramo in kritično ocenimo. Zlasti tiste teme, kjer dobro poznam tematiko.
Pri šestem vprašanju smo izoblikovale 2 širši skupini, in sicer:
-

skupina A: smo kritični geografi in geografinje (10 oseb);

-

skupina B: veliko se moramo še naučiti (1 oseba).

Vse intervjuvane osebe so se opredelile za kritične geografe in geografinje, zgolj oseba 7 je
izpostavila, da je šele na začetku karierne poti in se mora še veliko naučiti. Oseba 10 je
poudarila, da je njena kritičnost odvisna tako od vsebine kot tudi od populacije, ki jo poučuje.
Tudi oseba 6, ki trenutno ni zaposlena v šolskem sistemu, bi sebe postavila v vlogo kritičnega
učitelja. Največ oseb (oseba 3, oseba 4, oseba 5, oseba 9 in oseba 10) naj bi bilo kritičnih v
primerih razlaganja aktualnega dogajanja tako v svetu kot tudi doma. Oseba 10 je sicer
izpostavila, da je kritična vseskozi, saj se trudi, da so ure aktualne in življenjske, vseeno pa se
kritičnost bolj izrazi pri učenju o svetu. Oseba 1 je izpostavila svojo kritičnost pri tematikah v
navezavi z onesnaževanjem okolja, oseba 2 pa do uničevalne narave človeka do planeta.
7. Pri katerih geografskih vsebinah naj bo učitelj/učiteljica geografije še posebej pozorna,
da vpelje ustrezno političnoekonomsko oz. družbeno kritičnost?
Oseba 1: Pri vsebinah, ki so trenutno aktualne in zanimajo učence, npr. migracije.
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Oseba 2: To so vse družbenogeografske vsebine, saj sem mnenja, da smo na vseh področjih
postali “problematični” dejavnik z enim samim skupnim imenovalcem – kapitalizem, ki zahteva
konstantno rast, hiperprodukcijo na račun obremenjevanja okolja do te mere, da postaja
ponekod popolnoma degradirano – vode, prsti, zrak. /…/
Oseba 3: Politična vprašanja, sodobne migracije in vzroki zanje, kritičnost do medijev.
Oseba 4: Pri ekonomskih, političnih in okoljskih vsebinah.
Oseba 5: Pri vseh družbenogeografskih vsebinah – učitelj mora biti zelo pazljiv pri verskih
sestavah (v razredih so učenci različnih narodov in ver).
Oseba 6: Odgovor zajet v vprašanju 3.
Oseba 7: Zdi se mi, da dandanes pozornost pri vseh družbenogeografskih temah ni odveč. Na
splošno pa se mi zdi, da je treba vsako temo, ki zanima medije, prav tako še posebej objektivno
predstaviti učencem.
Oseba 8: Pri temah, ki so žive, otrokom blizu in jih lahko zasledijo v medijih, na FB-straneh.
Jih lahko »začutijo«. Le tako je upanje, da jim bo mar za naš planet in skrb za ohranjanje
kvalitetnega življenja na Zemlji.
Oseba 9: Pri vsebinah, ki se verjetno nanašajo na družbeno geografijo (npr. prebivalstvo,
gospodarstvo, naselja). Vsekakor pa verjetno pri učenju o svetu.
Oseba 10: Pri družbenogeografskih in okoljevarstvenih vsebinah.
Oseba 11: Tisti, ki smo poleg študirali še zgodovino, so nam družbene vsebine blizu. Mislim,
da zato tudi dajemo večji poudarek na gospodarskih in političnih temah. Spet drugi se bolj
poglobijo pri drugih temah.
Izpostavile smo zgolj 1 širšo skupino, v katero spadajo vsi intervjuvanci in intervjuvanke.
-

skupina A: družbenogeografske vsebine (11 oseb)
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Vse osebe so izpostavile družbenogeografske vsebine, medtem ko sta oseba 1 in oseba 2
opozorili še na vsebine, ki so blizu mladostnikom. Med vsebine, pri katerih so še posebej
pozorni, prištevajo migracije, kritičnost do medijev, veroizpovedi, prebivalstvo, gospodarstvo,
naselja in okolje.
8. Kako razumete pojem aktivist/aktivistka? Ali sebe smatrate za aktivista/aktivistko? Če ja,
kako vaš aktivizem vpliva na vaše delo učitelja/učiteljice geografije?
Oseba 1: Kot aktiviste smatram osebe, ki aktivno delujejo v kaki dejavnosti, se aktivno
zavzemajo za določene cilje. Same sebe ne smatram za aktivistko.
Oseba 2: Pojem razumem dokaj široko. Mislim, da smo aktivisti že, če se za dogodke in procese
zanimamo, jih delimo, o njih debatiramo, ker s tem izmenjavamo mnenja in osvetljujemo
probleme, ki nas obdajajo. Aktivisti smo lahko tudi v določenih službah, kjer imamo malo
večjivpliv na podajanje vsebin, organiziramo lahko kritično usmerjene ekskurzije, predavanja
ipd. Sam sem aktivist v tem smislu, drugače pa so izraznosti aktivizma vsaj pri meni še v rezervi.
/…/ Vpliv takšnega “mehkega” aktivizma ne vpliva bistveno na moj pouk, saj je od vsega
začetka usmerjen kritično do človeka. /…/
Oseba 3: Opozarjanje na napake družbe, boj za pravice deprivilegiranih ... poskušam pomagati
z nasveti in zgledom.
Oseba 4: Sebe pojmujem kot aktivista, ker sem tudi družbeno in politično aktiven v lokalnem
okolju. Moj aktivizem vpliva na moje šolsko delo tako, da lahko svojim dijakom posredujem
kakšne primere dobre prakse iz lokalnega okolja ali pa tudi kakšne izkušnje.
Oseba 5: Kdo je aktivist? Lahko je politično dejaven, deluje v kakšnih društvih, prostovoljnih
dejavnostih… Vključeni smo v veliko ekoloških akcij, učenja strpnosti in še in še. Aktivisti smo
eni bolj, drugi manj ...
Oseba 6: Aktivist je po mojem razumevanju človek, ki zazna okoli sebe oz. v družbi nek problem,
nanj opozori/opozarja in je tudi aktivno vključen v njegovo reševanje. Z ozirom na to bi sebe
uvrstil med njih.
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Oseba 7: Aktivist je oseba, ki se aktivno zavzema za svoja stališča v družbi. Slovenska družba
se zdi na občutno preveč področjih premlačna. Predvsem pa se mi zdi, da je ta termin žal v naši
državi nekoliko negativno označen. Sebe ne bi mogla smatrati kot pravo aktivistko, definitivno
ne bi bila v prvih bojnih vrstah na raznih shodih, pa vendar to ne pomeni, da se z vsem v državi
strinjam, niti da se strinjam z vsakim gibanjem, ki ga aktivisti izvajajo. Zaradi načela, ki sem
ga navedla že zgoraj, si prizadevam razumeti obe plati medalje, četudi se s katero ne strinjam,
ne bi mogla reči, da bi moj aktivizem, četudi bi se zanj odločila, lahko poglavitno vplival na
moje delo učiteljice geografije, če mi bo to seveda kdaj dano postati.
Oseba 8: Menim, da aktivistka v smislu javnih pobud in izpostavljanja tem ter aktualnih
problemov javnosti nisem. Sem pa vsakodnevna »aktivistka« v smislu pobud, da kažem pot
mladim ljudem, da bi s trdnimi koraki upali stopati po svoji poti. Rada izpostavim, kaj pomeni
zbiralna akcija za gozdove, rada izpostavljam pomen npr. rabe plastičnih vrečk, rada
postrežem s podatki, posledicami, ki so žive »tukaj in zdaj«. Tako menim, da v učencih/-kah
»posejem/-o« kvalitetno seme in pripravim/-o »prst« za razvijanje v kritične geografe/-inje.
Oseba 9: Aktivist je nekdo, ki je družbeno aktiven. Ki se oglaša, pojavlja, pove javno svoje
mnenje ob določenih družbenih dogodkih. Sebe smatram delno, saj zgoraj navedenega ne
storim vedno, pač pa kolikor mi čas in neke možnosti to omogočajo. Moj aktivizem kaj posebej
ne vpliva. Dijakom povem, da so važna dejanja in da lahko vsak od nas kaj postori in naredi.
Štejejo dejanja in ne besede; tu smo lahko učitelji mladim velik zgled.
Oseba 10: Kot aktivista pojmujem nekoga, ki se konkretno loteva reševanja določenih
problemov ali pa nanje opozarja bodisi z udeležbo na samih dogodkih/akcijah bodisi s pisanjem
o teh temah v medijih. Sebe ne vidim kot aktivista, čeprav zdrav aktivizem odkrito podpiram.
Oseba 11: Ne smatram se za aktivistko – bi za to morala več narediti tudi zunaj razreda. Rada
pa slišim, da je kdo sam aktiven, ampak sama na žalost nisem.

Pri zadnjem vprašanju smo izpostavile 3 širše skupine, in sicer:
-

skupina A: se ne smatram za aktivista oz. aktivistko (4 osebe);

-

skupina B: sem delni aktivist oz. aktivistka (4 osebe);

-

skupina C: sem aktivist oz. aktivistka (3 osebe).
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Štiri osebe (oseba 1, oseba 7, oseba 10 in oseba 11) so povedale, da se ne smatrajo za aktiviste
oz. aktivistke. Njihova definicija je bolj kot ne poenotena – aktivist oz. aktivistka je oseba, ki
se aktivno zavzema za določene cilje preko medijev, protestov in dogodkov zunaj razreda. Iz
njihovih odgovorov lahko sklepamo, da nekateri podpirajo aktivizem, spet drugi malo manj,
medtem ko iz odgovora osebe 1 tega ne moremo sklepati. Pri osebi 11 je očitno, da podpira
aktivizem, saj rada sliši, da so osebe aktivne, sama pa »na žalost« ni. Medtem ko oseba 10
izpostavi, da podpira »zdrav aktivizem«, oseba 7 opozori, da se vedno ne strinja z vsakim
gibanjem, ki ga vodijo aktivisti oz. aktivistke.
Osebe 2, 5, 8 in 9 se smatrajo za delne aktiviste oz. aktivistke. Oseba 2 in oseba 8 razumeta
pojem precej širše. Za osebo 2 so aktivisti oz. aktivistke že tiste osebe, ki se zanimajo za
dogodke , o njih razpravljajo ter z ostalimi osebami »izmenjujejo mnenja in osvetljujejo
probleme«. Aktivisti in aktivistke so za osebo 2 tudi učitelji in učiteljice, ki s svojimi vsebinami
in vzgledom lahko vplivajo na mlade, prav tako lahko organizirajo različna kritična predavanja,
ekskurzije, akcije na šoli itd. S tem pogledom se strinja tudi oseba 8, zato sama sebe smatra za
aktivistko, ki pa ni aktivna v »smislu javnih pobud in izpostavljanja tem ter aktualnih
problemov javnosti«. Tudi oseba 5 razume aktivizem široko, saj je lahko aktivist oz. aktivistka
oseba, ki je politično aktivna ali pa deluje kot prostovoljec oz. prostovoljka v različnih društvih.
Ker učitelji in učiteljice organizirajo na šolah različne »akcije« in spodbujajo mlade k strpnosti,
so po mnenju osebe 5 tudi učitelji oz. učiteljice aktivisti oz. aktivistke – seveda nekateri bolj,
drugi manj. Oseba 9 pa pod pojmom aktivist oz. aktivistka razume osebo, ki »se oglaša,
pojavlja, pove javno svoje mnenje ob določenih družbenih dogodkih.« Ker tega ne stori vedno,
se opredeljuje za delnega aktivista. Samo oseba 9 je izpostavila, da aktivizem ne vpliva na
njegovo delo – sporoča pa svojim dijakom in dijakinjam, »da so važna dejanja in da lahko vsak
od nas kaj postori in naredi.«
Osebe 3, 4 in 6 se smatrajo za aktiviste. Oseba 3 se ima za aktivista, saj s svojim opozarjanjem
na napake družbe, z bojem za pravice deprivilegiranih, z vzgledom in nasveti poskuša pomagati
vsem. Oseba 4 se pojmuje za aktivista, ker je družbeno in politično aktiven izven šole v svojem
lokalnem okolju. Oseba 4 izpostavi, da aktivizem vpliva na njegovo delo, saj dijakom in
dijakinjam posreduje primere dobre prakse in izkušnje. Oseba 6 pa izpostavi, da je aktivist oz.
aktivistka oseba, »ki zazna okoli sebe oz. v družbi nek problem, nanj opozori/opozarja in je tudi
aktivno vključena v njegovo reševanje.« Pod to definicijo smatra tudi samega sebe za aktivista.
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6.4

POVZETEK INTERPRETACIJE

Na podlagi analize odgovorov lahko prvo hipotezo, izpeljano iz teoretskih analiz magistrske
naloge, potrdimo. Prva teza predpostavlja, da naj bi intervjuvani profesorji in profesorice, ki ne
poznajo narave kapitalističnega sistema, težko predvideli oz. razumeli vpliv le tega na
izobraževalne institucije (njihovo politiko, diskurz, ideologijo itd.). Rezultati raziskave so
pokazali, da sta zgolj dve osebi (oseba 6 in oseba 9), ki sta priznavali vpliv neoliberalizma na
celoten šolski sistem, vse predmete in s tem tudi geografijo ter njen kurikulum, opozorili tudi
na možno problematičnost pojmov, kot so družba znanja, vseživljenjsko učenje, učenje učenja
in trajnostni razvoj. Obe osebi sta izpostavili problem prilagajanja geografije potrebam trga oz.
prilagajanje gospodarstvu. Res je, da priznava vpliv neoliberalizma na geografijo še šest oseb,
vendar naj bi ta vplival zgolj na podajanje informacij o aktualnem dogajanju doma in po svetu.
Te osebe ne zaznavajo vpliva na šolski sistem in ne problematizirajo novega diskurza. Iz tega
lahko sklepamo, da prihaja do pomanjkanja poznavanja neoliberalizma oz. kapitalizma. Treba
je poudariti, da je izobraževalni sistem po besedah profesorja Močnika najpomembnejši sistem
družbene reprodukcije v kapitalističnem družbenem sistemu, prav tako pa je bil po besedah
Althusserja vedno ideološki aparat države. Ta pa skrbi, da procesi svetovne ekonomije
(neoliberalizem) na njenem ozemlju potekajo nemoteno (Močnik 2006: 30 in 59). Šolski sistem
vpliva na potek zgodovine in sooblikuje svet, zato je pomemben za vsakokratno širjenje
prevladujoče ideologije in je preveč pomemben, da bi lahko postal povsem avtonomen.
Menimo, da se kapitalizem še vedno dojema kot nekaj abstraktnega in neizogibnega. V
raziskavi sodelujoči profesorji in profesorice pogosto nekritično sprejemajo mite, ki
naturalizirajo sedanja dogajanja v družbi (vse večja brezposelnost, prekarizacija delovne sile,
revščina, okoljska problematika itd.). Na tem mestu je pomembno izpostaviti, da je med
intervjuvanimi tudi oseba, ki neoliberalizem dojema kot nekaj pozitivnega, ki sili šolski sistem
k nenehnemu razvoju. Dve osebi pa sta izpostavili, da ne čutita vpliva neoliberalizma na
geografijo kot šolski predmet, čeprav je ena izmed njiju izpostavila možnost, da se teh vplivov
niti ne zaveda.
Rezultati raziskave pa delno potrjujejo drugo hipotezo, po kateri naj bi razumevanje
neoliberalizma, v katerem živimo, vplivalo tudi na to, kako razumemo pojem kritična
geografija. V tem primeru se je izkazalo, da vprašane osebe kljub nepoznavanju vpliva
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neoliberalizma na šolsko geografijo zastopajo nekatere cilje kritične geografije, kot so:
profesionalizacija profesorjev in profesoric, kritično in neodvisno razmišljanje učencev in
učenk, analiziranje vzrokov in posledic dogodkov in profesorjeva oz. profesoričina kritična
opredelitev. Tudi brez teoretičnega razumevanja kapitalizma lahko profesorji in profesorice
zastopajo etično držo, ki vodi k razumevanju in prakticiranju kritične geografije. Kljub temu pa
se lahko zelo hitro zgodi, da se izgubi zavestna in dosledna težnja po razumevanju, razlaganju
in participiranju za pravičnejšo družbo, če kritičnost nima vtisnjenega končnega pravičnega
smotra. Kritično poučevanje je vedno namensko in vrednostno usmerjeno, osrednja vloga
kritične geografije pa je kritično in emancipatorno izobraževanje, ki mlade spodbuja h
kritičnemu in pravičnejšemu ustvarjanju realnosti za vse (Bauder in Mauro 2008: 4). Pri mnogih
v raziskavi ni prišlo v ospredje, o kakšni kritičnosti vprašane osebe govorijo in kaj je sploh cilj
kritičnega izobraževanja. Kot dober primer lahko izpostavimo osebo 2 in osebo 3, saj sta
predstavili do česa sta kritični in kakšni so njuni nazori. Pri zadnjem vprašanju o aktivizmu, je
oseba 3 zapisala, da se bori za pravice deprivilegiranih. Pri tretjem vprašanju, kakšna je ključna
naloga učitelja oz. učiteljice v 21. stoletju, pa je oseba 2 izpostavila cilj vzgoje, ki mora rušiti
netolerantnost in ignoranco – posledico potrošništva, ter vzgajati »glasnike bolj mirnega sveta«.
Iz odgovorov lahko vidimo, da pri nekaterih intervjuvanih profesorjih in profesoricah prihaja
do nejasnosti, in sicer vse osebe v raziskavi zagovarjajo, da morajo profesorji in profesorice
povedati svoje mišljenje, prav tako pa večkrat pride pri istih osebah v ospredje pomembnost
nepristranskosti oz. predstavitev vseh pogledov brez ovrednotenja (oseba 7, oseba 8, oseba 10
in oseba 11). Nobeno izobraževanje ni nevtralno, kajti vsako dejanje v razredu je povezano z
zunanjim ekonomskim, političnim in družbenim redom (Fien 1999: 143). Že s tem, da se
profesorji in profesorice opredelijo za kritične geografe in geografinje (v raziskavi so se za
kritične geografe in geografinje opredelili vsi, razen ene osebe), je daleč od namišljene
nevtralne pozicije. Prav tako je geografsko izobraževanje neizogibno politično izobraževanje
(Huckle v Walford 1991: 191), kar potrdijo s svojimi odgovori tudi vprašani oz. vprašane. Vse
osebe so izpostavile družbenogeografske vsebine kot temelj kritične geografije in nadaljnjo
kritično analiziranje družbenih pojavov. Profesorji in profesorice naj bi bile družbeno kritične,
torej politične osebe, saj izražajo stališča o podrejenih družbenih skupinah v razmerju z
nadrejenimi (Vičar 2013: 35). Vprašanje pa se pojavi, v katerih primerih si profesorji in
profesorice dovolijo izražati svoje mnenje in kakšno je njihovo mnenje, če sploh izražajo
stališča o razmerju moči v družbi in kakšno je to stališče. Profesor oz. profesorica geografije se
mora zavedati, da šolski sistem in s tem tudi njegove oz. njene dejavnosti pri pouku vplivajo,
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kako mladi razumejo svet in kako delujejo na podlagi tega. Profesorjevo oz. profesoričino
stališče ali pomanjkanje le tega je ključno pri sooblikovanju sveta, zato ni dovolj zgolj
problematizirati družbene pojave, kot so migracije, revščina, begunstvo, vojne na Bližnjem
vzhodu, spolna diskriminacija, neokolonializem, vzpon korporacij, onesnaževanje voda,
podnebne spremembe itd., ki so sestavni del družbene in fizične geografije. Četudi profesorji
in profesorice zastopajo egalitarnost in pravičnost za vse, se do specifičnih problemov težko
opredelijo ali pa jih ne razlagajo celostno, če ne poznajo strukturnih vzrokov neenakosti v naši
družbi, če ne razumejo delovanja političnoekonomskega sistema, ki gradi družbo.
Tretja hipoteza temelji na predpostavki, da profesorji in profesorice ostajajo zgolj pri
posredovanju informacij in ne delujejo ali pa se ne povezujejo z aktivističnimi skupinami v
lokalnem okolju in tako ostajajo odtujeni od novih praks organiziranja, novih teoretskih
pristopov in izkušenj. Hipoteza je delno potrjena, glede na definicijo akademskega aktivizma,
ki smo ga v teoretičnem delu opredeli preko štirih možnih modelov aktivizma: a.) usmerjenost
k političnemu delu, ki je omejeno predvsem na učilnice, konference in znanstvene revije; b.)
izgradnja kritičnih skupin znotraj šol, ki vzdržujejo in ohranjajo opozicijsko kritično
intelektualno skupnost; c.) pozivanje k neposrednemu kritičnemu posredovanju intelektualcev
in intelektualk v javni diskurz in razprave (organiziranje in sodelovanje pri dokumentarcih,
javnih tribunah, okroglih mizah, medijskih odzivih itd.; č.) povezovanje in sodelovanje z
progresivnimi organizacijami, ki se borijo za nove demokratične mehanizme, svobodo,
enakopravnost itd. (Blomley 2008: 30 in 31). Ker gre pri raziskavi za subjektivno opredelitev
za aktivista ali aktivistko in ker zadeve ne moremo preveriti, je težko realno oceniti, če se osebe
res poslužujejo katerega od modelov. Tudi za tiste osebe, ki se ne smatrajo za aktiviste oz.
aktivistke, je možno, da se poslužujejo vsaj prvega modela ali celo občasno drugega ali tretjega
modela. Vseeno pa moramo biti previdne, da ne označimo že vsakega profesorja in profesorice,
ki zgolj poučuje, z aktivistom oz. aktivistko.
Štiri osebe so se v raziskavi opredelile za delne aktiviste oz. aktivistke glede na teme, ki jih
odpirajo v razredih, in glede na organiziranje različnih delavnic, akcij ter predavanj na šoli. Na
podlagi tega bi jih lahko razporedile v prvi model akademskega aktivizma. Seveda se postavi
vprašanje, ali tovrstne akcije (zbiranje papirja, eko delavnice, kritične ekskurzije itd.) zgolj
reproducirajo obstoječe stanje ali prinašajo dolgotrajne rešitve. Za delnega aktivista se je
opredelila tudi oseba 9, ki pa zaradi pomanjkanja časa ne pove vedno javno svojega mnenja ob
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določenih družbenih dogodkih. V tem primeru lahko vidimo, da izbira modelov aktivizma ni
dokončna in se spreminja. Prav tako lahko oseba istočasno uporablja več modelov.
V raziskavi so se tri osebe opredelile za aktiviste. Če ponovimo: oseba 3 se ima za aktivista, saj
s svojim opozarjanjem na napake družbe in z bojem za pravice deprivilegiranih poskuša
pomagati vsem; oseba 4 je družbeno in politično aktivna tudi izven šole v svojem lokalnem
okolju; oseba 6 pa opozarja na probleme v družbi in se tudi aktivno vključuje v njihovo
reševanje. V vseh treh primerih lahko sklepamo, da delujejo osebe aktivno kot posamezniki oz.
posameznice ali pa v določenih skupinah, kar je že velik korak, ki vodi k prepoznavanju lokalne
problematike in povezovanju z novimi teoretičnimi ter praktičnimi znanji. Na podlagi
odgovorov bi lahko hipotezo celo ovrgli, saj se več kot polovica oseb v raziskavi prepoznava
za delnega ali popolnega aktivista oz. aktivistko. Po drugi strani pa se aktivizem dojema preveč
splošno, saj že sama delavnica, ekskurzija ali akcija, ki jih morajo profesorji in profesorice
izvajati znotraj šolskega sistema, še ni odraz aktivizma, če za tovrstnimi praksami ne stoji
kritično teoretično spoznanje.
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7

ZAKLJUČEK

Neoliberalizem je vodilna politično-ekonomska praksa, ki od sedemdesetih let dalje spreminja
svet okoli nas. Blagostanje človeštva naj bi po tem modelu dosegle z individualno osvoboditvijo
gospodarstva, kar je mogoče izvesti le z zasebno lastnino, prostim trgom in prosto trgovino.
Individualna svoboda in zasebna lastnina sta osrednji vodili neoliberalizma, ki naj bi vsakemu
posamezniku ali posameznici omogočili dostojno življenje. Toda individualna svoboda in
akumulacija kapitala (sestavni del kapitalizma) ne vodita k družbeni solidarnosti in blagostanju
za vse. S konkurenco se ustvarjajo monopoli – tako na mikroravni med posamezniki oz.
posameznicami kot na makroravni med državami in korporacijami. Posledično ima vedno
nekdo več in nekdo manj. Gledano na globalni ravni ima od leta 2017 zgolj 9 posameznikov
oz. posameznic več bogastva kot revnejša polovica prebivalstva planeta, to je 3,6 milijarde ljudi
(Spletni vir 2). Tendenca neoliberalizma, ki ustvarja peščico bogatih in množico revnih, deluje
prek raznih mehanizmov, kot so: privatizacija, deregulacija, uničenje socialne države,
zmanjšanje izdatkov za javno šolstvo, zdravstvo, pokojninski sistem, kratenje delavskih pravic,
vse več prekarnih oblik dela in zmanjšanjem vloge ali onemogočanjem sindikalnega
organiziranja, zniževanje davkov na kapital podjetij, promoviranje podjetništva itd. Filozof
Althusser je v svojih delih izpostavil, da pomembno vlogo igra država, ki zgornje ukrepe
prakticira preko svojih institucij (vojska, policija, mediji, stranke, šolstvo, sodstvo, kulturne
institucije, cerkev itd.) in podreja množice trenutni vladajoči ideologiji. Neoliberalizem je
totalen, saj želi vse sfere človeške dejavnosti podrediti kapitalistični logiki (Althusser 2000: 70
in 71). Neoliberalizem je hierarhično-izkoriščevalski sistem, ki vpliva na vse sfere družbe – še
posebej na šolstvo, učitelje in učiteljice. Temu pa se znotraj šolskega sistema ne more izogniti
niti geografija, ki ne nazadnje proučuje in razlaga prostor, v katerem deluje človek.
Pod neoliberalnim vplivom se počasi, a temeljito transformirajo vse javne institucije, med njimi
tudi javno šolstvo, učinki pa se kažejo na različnih nivojih. Najbolj očitna je bolonjska reforma,
ki je vpeljala odnose, značilne za kapitalistično ekonomijo. Njena glavna merila so
produktivnost, koristnost in učinkovitost – znanje, ki ga je mogoče matematično izmeriti.
Posledično pa je vse več birokratskega dela. Z zmanjšanjem javnega financiranja se visoko
šolstvo zateka tudi k zasebnemu financiranju in tako postaja dovzetno za zunanje ideološke
pritiske. Finančni pritiski vplivajo na slabšanje socialnega položaja zaposlenih, uvajajo se
prekarne oblike dela, nižajo se plače, uvaja se fleksibilen delovni čas, slabšajo se delovni pogoji,
povečuje se intenzivnost dela itd. Na ta način se uvaja kapitalistična hierarhija med delavci in
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delavkami, kapitalistična delovna disciplina in vsesplošna konkurenca med njimi. Časovna
stiska, ki jo povzroča tudi kompetitivno nabiranje točk za habilitacijo na univerzi, pa se kaže v
vse večjem manku novih emancipatornih in radikalnih teorij. Tudi indeksirane revije, v katerih
se obravnavajo predvsem »mainstream« problemi oz. problemi, ki ne problematizirajo
neoliberalizma in njegove prakse, zmanjšujejo izvirnost in kritičnost znanstvene produkcije.
Visoko šolstvo posledično težko ustvarja nove vednosti in na zavedni ali nezavedni ravni ostaja
ideološki aparat neoliberalnega kapitalizma.
Kritična geografija je postala odgovor na represiven sistem, v katerem živimo. Danes je kritična
geografija mednarodno gibanje, ki razume geografijo kot kritično družbeno prakso, s katero
lahko razkrivamo razmerja moči in neenakosti v družbi ter spodbujamo odpor in emancipatorne
politike. Kritična geografija je pluralistična, saj temelji na različnih družbenih teorijah
(marksizem, anarhizem, feminizem, postkolonializem, postmodernizem, strukturalizem itd.), s
katerimi zapolnjuje vrzeli v tradicionalni geografiji. Geografija, ki sicer ima svojo teorijo in jo
tvori iz regije in prostora, je tako v preteklosti kot tudi danes vrzeli v disciplini zapolnjevala s
pomočjo drugih znanstvenih disciplin (fizika, astronomija, geologija itd.). Prav tako moramo
opozoriti, da tudi tradicionalno geografijo sestavljajo določene družbene teorije, na podlagi
katerih razlaga pojave v prostoru. Problematično je stališče, da je geografija povsem nevtralna
in da ni pod vplivom vsakokratne prevladujoče ideologije. Smith in Desbiens sta opozorila, da
znanost pogosto služi interesom države in tistih, ki financirajo znanstvena raziskovanja, zato je
geografija v preteklosti večkrat služila kolonialnim in nacionalnim interesom ter ustvarjala
diskurz, ki je naturaliziral družbene neenakosti (Smith in Desbiens 2008: 42–43). Kritična
geografija je pričela s kritiko pretekle imperialistične zapuščine in sodobnih neoliberalnih praks
v geografiji. Kritizirala pa je tudi akademske institucije in njihove prakse poučevanja ter
raziskovanja. Kot družbeno odgovorna disciplina je postala usmerjena v reševanje konkretnih
družbenih problemov, saj je s pomočjo intersekcionalnega povezovanja med različnimi
teorijami razlagala interese v prostoru, diferenciacije in povezave med neenakomerno razvitimi
predeli ter kako prostorske ureditve in njihove reprezentacije prispevajo k ustvarjanju zatiranja,
neenakosti in upora. Slovenski geografi in geografinje bi se morali posvetiti raziskovanju
družbenih teorij, s pomočjo katerih bodo lahko prepoznavali in kritično naslavljali razmerja
moči na globalnem in lokalnem nivoju.
Učitelji in učiteljice geografije bi se morali najprej vprašati, kako lahko uporabijo geografijo za
spreminjanje sveta na bolje in ali je geografija, ki jo poučujejo, resnično emancipatorna. Vsak
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učitelj in učiteljica bi se moral vprašati, za koga in v čigavo korist opravlja svoje delo. Največja
zmota je ravno prepričanje, da je znanost nevtralna in so naša interpretiranja le te lahko
objektivna. S tovrstno ideologijo že na samem začetku onemogočimo kritično ocenitev
samoumevnih resnic in praks, ki služijo specifičnim ekonomskim, političnim in družbenim
interesom. Tudi znanje je konstrukt, ki lahko vzpostavlja razmerja moči v družbi, po kateri se
izvaja dominacija, izključevanje in nasilje v družbi. Fien pravi, da izobraževanje ne more biti
nevtralno, kajti vsako dejanje v razredu je povezano z zunanjim ekonomskim, političnim in
družbenim redom (Fien 1999: 143). Trenutni red pa je daleč od emancipatornega, zato je
ključno, da se mladih ne integrira v obstoječ sistem, temveč se jim omogoči, da kritično
analizirajo družbo in aktivno sodelujejo pri nenehnem izboljševanju le te.
Nove pedagoške prakse tudi močno zaznamujejo teoretično znanje in spreminjajo vlogo
učiteljev in učiteljic geografije. Ker se pozornost vse bolj namenja procesom poučevanja in
kompetencam ali spretnostim, ki naj bi jih mladi potrebovali za produktivno vlogo v
gospodarstvu, se izobraževanje strukturno in načrtno podreja ekonomskim zahtevam (Morgan
2011: 120). Učitelji in učiteljice postajajo moderatorji in moderatorke, ki s svojo vzgojo in
izobraževanjem iz mladih delajo primerne delavce in delavke v kapitalizmu. Vsekakor bi se
morala pri bodočih učiteljih in učiteljicah spodbujati usmerjenost v lastno usposabljanje za
samostojno in kritično intelektualno delo, ki ni ozko usmerjeno v izvajanje od zunaj določenih
nalog. Prav tako bi morali aktivno oblikovati šolsko polje in ne zgolj zastopati reform ter praks
»od zgoraj«. Odgovornost učiteljev in učiteljic je izjemno velika, saj mladim razlagajo svet, v
katerem živijo, in vplivajo na njihova stališča, vrednote ter nadaljnje delovanje v družbi. Učitelji
in učiteljice tako narekujejo družbeni in znanstveni napredek, prav tako pa lahko narekujejo
družbeno in znanstveno nazadovanje. Kot geografi in geografinje bi morali učitelji oz. učiteljice
zastopati etično naravnanost in odgovornost do sveta ter svoje učence in učenke usmerjati k
razmišljanju in aktivnemu ustvarjanju pravične družbe.
V aplikativnem delu magistrske naloge smo se posvetile pojmom, kot so: družba znanja,
vseživljenjsko učenje, učenje učenja in trajnostni razvoj, ki vplivajo na in redefinirajo
geografijo. Termin družba znanja se sicer ne pojavlja v učnih načrtih za geografijo, se pa
razumevanje pojma družbe znanja implementira v učne načrte s kompetencami in termini, med
katere štejemo tudi podjetnost. Podjetnost se ne pojavi v geografskih učnih načrtih za osnovne
šole, se pa pojavi med cilji izobraževanja v Zakonu o osnovni šoli. V 2. členu je navedeno
razvijanje podjetnosti kot osebne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in
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ustvarjalnosti učenja (Spletni vir 7). V geografskih učnih načrtih za srednje šole pa je podjetnost
sestavni del ključnih kompetenc. Ena od kompetenc, ki naj bi jo dijaki in dijakinje pri geografiji
razvijali, je »zavedanje o nepredvidljivosti dolgoročnih zaposlitev ter iskanje in sprejemanje
raznovrstnih priložnosti« (Učni načrt za splošne, klasične in ekonomske gimnazije 2008: 14).
Stalne zaposlitve, ki omogočajo predvidljivost in krepijo lojalnost, zaupanje ter ustvarjajo
vzajemno podporo med delavci in delavkami, se odmikajo prekarnim zaposlitvam, ki jih šolstvo
ne problematizira. Tudi geografija prilagaja znanje in veščine trgu dela oz. kapitalističnim
smernicam, ne trudi pa se na smernice vplivati, da bi jih morebiti spremenila. Zgornja
kompetenca je voda na mlin izkoriščanju delovne sile, saj so atipične oblike predstavljene kot
naravno stanje, na katere ni mogoče vplivati. Delovanje kapitalizma je predstavljeno kot
objektivna nujnost našega časa. Mladi tako za sistemsko eksploatacijo krivijo sebe, saj niso bili
dovolj prilagodljivi oz. niso razvili točno določenih podjetniških kompetenc.
Termin vseživljenjsko učenje je sestavni del geografskega učnega načrta za OŠ in SŠ. VŽU je
večkrat predstavljen kot nov koncept in tako prekriva zgodovinskost permanentnega
izobraževanja in učenja (Vidmar 2006: 33). Izhodišča tako niso nova, kljub temu da se je o
konceptu VŽU-ja začelo obširneje razpravljati šele v zadnjih desetletjih. Z nastopom
neoliberalizma v osemdesetih se je VŽU začel uporabljati kot podpora ekonomskemu
prestrukturiranju in zahtevam po povišanju produktivnosti (Rubenson 2002: 243).
Neoliberalizem priznava vrednost usposabljanja in pridobivanja spretnosti znotraj
izobraževanja, kar ustvarja pogoje za konkurenčnost na trgu delovne sile. Na znanju bazirana
ekonomija zahteva mlade, ki so opremljeni s temeljnimi spretnostmi in z nadaljnjo motivacijo
za realizacijo permanentnega izobraževanja. Pod krinko krepitve moči in progresivnega
izobraževanja za vse, se koncept VŽU-ja izrablja za zadovoljevanje interesov kapitalistične
politične ekonomije (Kump 2008: 79). V neoliberalizmu je za lastno učenje odgovoren vsak
posameznik oz. posameznica, s tem pa se izobraževanje ne obravnava več kot človekova
pravica, za kar je posledično zadolžena država, ki mora vsakomur zagotoviti možnost
izobraževanja. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS opozarja, da VŽU lahko razumemo
kot dolgotrajno izobraževanje, za katerega je odgovoren posameznik in posameznica oz. je to
njegova oz. njena dolžnost (Bela knjiga 2011: 36). Vse večje individualiziranje izobraževanja,
ki ga spodbuja VŽU, pa naj bi mlade posredno spodbudilo k prepričanju, da je za sistemske
probleme kriv posameznik oz. posameznica.
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Učenje učenja še poudarja pomembnost samostojnega, samoiniciativnega in discipliniranega
učenja, ki povzdiguje individualizem in osebno odgovornost. Vsebinsko znanje postaja balast,
saj so za hitro prilagajanje potrebam trga potrebne kompetence, ki nam bodo omogočile
pridobiti specifično znanje in nas usposobile za iskanje informacij. Omejitev na učenje učenja
edukacijo spreminja v tehnično učinkovitost, kar pa škodi poglobljenemu razumevanju vsebine,
vrednot in izoblikovanju stališč. Družba znanja, VŽU in učenje učenja so sestavni del šolske
geografije. Nekritično sprejemanje in uporabljanje zgornjih terminov vpliva na to, da se vzgoja
in izobraževanje tudi pri pouku geografije podreja ekonomskim zahtevam – zahtevam po
fleksibilni in tekmovalni delovni sili, ki za sistemske napake krivi sama sebe.
Tudi trajnostni razvoj je pomemben in uveljavljen koncept tako v strokah kot tudi v politiki na
mednarodnem nivoju. Republika Slovenija je vpeta v svetovne razvojne procese politik
mednarodnega razvojnega sodelovanja in jih upošteva pri lastnem načrtovanju političnih in
gospodarskih ukrepov. Načela trajnostnega razvoja so svoje mesto našla v strateških
dokumentih, postala so tudi sestavni del vzgoje in izobraževanja. Trajnostni razvoj v geografsko
izobraževanje vključuje mednarodno razumevanje trajnostnega razvoja. Prav slednje pa je
problematično, kajti mednarodni dokumenti o trajnostnem razvoju, kot je Agenda 2030 za
trajnostni razvoj (sprejeta 25. septembra 2015 na Vrhu OZN) podpirajo neoliberalno ideologijo.
Trajnostni razvoj zajema tri široke dimenzije, ki naj bi se med seboj povezovale in prepletale:
ekonomska, socialna in okoljska dimenzija (Sedmak 2009: 14 in 15). Retorika neoliberalizma
sicer zagovarja prepletanje vseh treh dimenzij, kljub temu pa postavlja v center ekonomsko rast
(Kopnina 2015: 2). Logika tržnega kapitalizma s svojo težnjo po čim večjem kopičenju profita
in čim večji proizvodnji je v neskladju z osnovnimi koncepti trajnostnega razvoja. Socialne
pravičnosti in varovanja okolja ne moremo doseči v kapitalističnem gospodarskem sistemu.
Problem se pojavi, ko se v izobraževanju izpostavljajo zgolj okoljski in družbeni problemi, ne
naslavljajo pa se ekonomski vzroki in posledice. Prav tako je problematično, ko je ekonomski
razvoj predstavljen zgolj kot gospodarska rast, marginalizira pa se druge alternativne pristope.
Razvoj je v zahodni družbi povezan z družbeno-ekonomskim sistemom, danes z
neoliberalizmom, ki v središče postavlja ekonomsko logiko. Neoliberalne vrednote, kot so
gospodarski razvoj, profit, neusmiljena konkurenca, tekmovalnost in individualizem,
izključujejo in marginalizirajo socialno in okoljsko skrb. Trajnostni razvoj je družbeni
konstrukt, ki prevzema stališča gospodarskega in političnega sistema, v katerem živimo.
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Zgoraj omenjeni termini niso univerzalni, saj so v različnih obdobjih in prostorih različno
interpretirani in uporabljeni. Učitelji in učiteljice geografije morajo ozavestiti, da ne obstaja
izobraževalni sistem ali družbeni proces, za katerim ne bi stala obstoječa struktura moči.
Geografija kot interdisciplinarna veda ima ogromen potencial pri vzgajanju in izobraževanju za
družbeno pravičnost, a le v primeru, če bodo profesorji in profesorice mladim predstavili svoja
lastna emancipatorna stališča in dovolili mladim pluralistično razpravo ter pričeli kritično
razmišljati o mednarodnih dokumentih, učnih reformah in diskurzu, ki s populistično retoriko
zagovarjajo gospodarski in politični status quo.
V drugem sklopu aplikativnega dela pa smo predstavile še dve alternativni metodi, ki bi lahko
služile k prepoznavanju razmerij moči v družbi in k aktivnemu naslavljanju razrednih
kapitalističnih odnosov. Predstavile smo kritično pismenost in njeno uporabnost pri analiziranju
medijev ter participatorno akcijsko raziskovanje (PAR), ki zaradi svoje perspektive dobivata v
tujini vse večjo vrednost tudi znotraj geografskega poučevanja. Obe metodi spodbujata k
razvijanju kritičnega in samostojnega razmišljanja ter preizprašujeta ustroj znanja in informacij.
Geografi in geografinje se morajo v času informacijske dobe soočiti z vse večjim številom
informacij, s katerimi so bombardirani tudi njihovi učenci in učenke. S preizpraševanjem
uveljavljenega znanja in medijev skozi prizmo razumevanja pomena verodostojnosti, razmerij
moči, različnih interesov in večpomenskosti informacij lahko učenci in učenke zaznajo
prikrojene razlage s strani dominantnih institucij.
Kritična pismenost je metoda, s katero učenci in učenke preizprašujejo družbeno realnost preko
konstruktivno vodene diskusije z naslavljanjem problematik, ki so del njihovega vsakdanjika
(Spletni vir 22). Razvoj kritične pismenosti spodbuja učence in učenke, da preizprašujejo
razmerja moči, kot so družbeno-ekonomski status, rasa, družbeni razred, spol, spolna
usmerjenost itd. Kritična pismenost je ključna tudi pri preizpraševanju medijev. Ker so ti
posredovalci družbenega dogajanja z že izoblikovano ideologijo ter tako vplivajo na
razumevanje sveta, je pomembno vključiti kritično teorijo medijev v poučevanje družbene
geografije. V magistrski nalogi smo podrobno predstavile učni predmet Places in the media, ki
je del predmetnika dodiplomskega študija geografije na Univerzi v Arizoni. Ta učni predmet bi
lahko služil kot pomoč za izoblikovanje podobnega učnega predmeta znotraj slovenskega
geografskega visokošolskega izobraževanja. S prepletanjem tako domače kot tuje teorije
strokovnjakov in strokovnjakinj (Stuart Hall, Paulo Freire, Dolores Hayden, David Harvey,
Doreen Massey, Edvard Said, Jason Dittmer itd.) ter vključevanjem lokalnih problemov in
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krivic bi lahko slovenska geografska stroka pripravila učne ure ali segmente za specifične
družbene teme (migracije, rasizem, družbena neenakost, lakota itd.) v povezavi z učnim
načrtom.
Druga raziskovalna metoda, ki smo jo predstavile v magistrski nalogi je participatorno akcijsko
raziskovanje (PAR). PAR z nehierarhičnim sodelovanjem med raziskovalnim subjektom in
raziskovalcem oz. raziskovalko izzove težnjo, da akademiki oz. akademičarke pridobljeno
znanje vračajo skupnosti. PAR je tudi metoda, ki od akademikov in akademičark zahteva
ponoven razmislek o vlogi univerze, ki je s svojimi posrednimi ali neposrednimi dejanji
vpletena v politiko skupnosti, v kateri deluje (Kindon in Elwood 2009: 20). Res da ne obstaja
univerzalni model PAR-a, obstajajo le različni postopki participatornih praks, ki lahko ob
upoštevanju načel enakopravnega odločanja in uresničevanja obče relevantnih vprašanj vodijo
k uresničevanju dejanskih potreb ljudi v okolju.
V empiričnem delu pa smo s standardiziranim intervjujem pridobile mnenja in stališča 11 oseb,
ki so končale študij geografije in poučujejo na osnovni ali srednji šoli. Med njimi sta bili tudi
dve brezposelni osebi in oseba brez strokovnega izpita. Na podlagi teoretskih spoznanj iz
magistrske naloge in analize odgovorov smo prišle do spoznanja, da med intervjuvanimi
profesorji in profesoricami primanjkuje znanje o kapitalizmu in njegovem vplivu na vse
institucije, med njimi tudi šolstvo. Posledično tudi ne problematizirajo novega diskurza v
geografiji, ki je bil sestavni del slovenske tranzicije iz socialističnega v kapitalističen sistem.
Poučevanje geografije ne more biti kritično, pravično in celostno naravnano, brez hkratnega
naslavljanja in problematiziranja obstoječega ekonomsko-političnega in s tem družbenega
sistema. Geografi in geografinje lahko s svojim poučevanjem nezavedno ali celo zavedno
utrjujejo obstoječa družbena razmerja moči, če ne poznajo oz. razumejo kapitalističnih
družbenih odnosov. Odgovornost učiteljev in učiteljic je velika, zato je nujno njihovo kritično
izpopolnjevanje in izobraževanje. Naj zaključimo z mislijo učitelja Josipa Jurančiča, ki je v
dvajsetih letih 20. stoletja poučeval na Remšniku: »Dan za dnem lahko krešemo ogenj, a iskre
odskakujejo in sproti ugašajo; ko pa ukrešeš pravo, čeprav malenkostno, toda dovolj silno
iskro, se užge podložena suhljad, zagori bakla, ki posveti v temo; strahovi beže, predsodki
izginjajo kakor noč pred zarjo« (Jurančič 1930: 80).
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