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Etika managementa v zdravstvu in socialnem varstvu
POVZETEK
Magistrsko delo raziskuje etiško ozadje managerskih možnosti razmišljanja in
odločanja predvsem v zdravstvenih in socialnih organizacijah, čeprav ne gre zanikati,
da želi poseči tudi dlje. Delo poskuša na podlagi filozofskega analiziranja in
razglabljanja presejati tiste pomembne značilnosti, ki se nanašajo na dano temo. Ta
govori o različnih človekovih, predvsem kognitivnih in osebnostnih zmožnostih, ki
usodno vplivajo na vse razprave v dani etiško pomembni situaciji, katera je vezana
predvsem na managersko odločanje v splošnem pomenu in v specifičnem
zdravstveno-socialnem okolju. Vsebinska struktura naloge je razdeljena na tri dele,
od katerih se zadnji del ponovno deli na dvoje. V prvem delu so predstavljeni trije
vidiki inteligentnosti, od katerih imata največji pomen duhovna inteligentnost in
modrost, kar je tudi naše osnovno izhodišče. Njuna specifičnost se pomembno
prenaša na razumevanje vseh nadaljnjih etiških izhodišč, ki predstavljajo osrednji del
naloge. Tam je predstavljena etika na splošno in specifično, v obliki njenih različnih
konceptov, kjer prihaja do primerjav s pojmom pravičnosti kot osrednjo vrlino, ali
vrednoto, ali načelom, ki ima posebno vlogo v vseh časih, okoljih in ureditvah.
Slednje nas popelje v zadnji del naloge, kjer se združijo vse poprejšnje teme s
specifiko managementa v splošnem in kasneje v zdravstveno-socialnem okolju. Vsak
organizacijski sistem je upravljan s strani managementa, od katerega se pričakuje, da
bo odgovorno, do vseh interesnih skupin, iskal etiške načine za doseganje
zastavljenih ciljev in poslanstva. Pri tem ima na voljo različne etiške koncepte, ki jim
naj sledi. Za to pa potrebuje nekatere osebnostne značajske lastnosti, kot so vrline in
vrednote. Zdravstveni in socialni sistem se od klasičnega, tj. gospodarskega,
razlikuje po svojem namenu in poslanstvu. Od njega se pričakuje, da zagotavlja
pravičen in enakopraven dostop vsem uporabnikom do njegovih storitev, poleg tega
mora njegovo delovanje vsebovati tudi odgovorno porabo sredstev, ki jih v obliki
prispevkov omogoča celotna družba. V sklepnem delu je zaključna ugotovitev, da je
etika vrlin tisti etiški koncept v managementu zdravstva in sociale, ki omogoča
managerjem vse potrebne etiške sposobnosti, ki so nujne za zagotavljanje vseh
poprej omenjenih dejstev, tj. socialne varnosti celotne družbe.
Ključne besede: management, zdravstvo, sociala, etika, inteligenca, modrost
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Ethics of management in health and social care
ABSTRACT
The Master’s thesis researches ethical background of managerial thinking
possibilities in decision-making especially in health care and social care
organizations, although it is not to deny that it wants to intervene even further. This
work tries to pass those important characteristics, on the basis of philosophical
analysis and arguing, which are related to a given topic. It talks about different
human abilities, especially cognitive and personality, which fatally affect the all
debates put in ethical important situation, which is primarily linked to the managerial
decision-making in the general sense and in the specific health social environment.
The content structure of the Master’s thesis is divided into three parts and the last
part is again divided into two. In the first part the three aspects of intelligence are
presented, from which the greatest importance have the spiritual intelligence and
wisdom, which is also our basic starting point. Their specificity is important in
understanding any further ethical origins as a central part of the task. There ethics is
presented in general and specific, in the form of its various concepts, which leads to
comparisons with the concept of justice as a main virtue or value or principle, which
has a special role in all periods, surroundings and settlements. This leads us to the
last part of the paper, where all former issues are combined with the specifics of
management in general, and later in medical-social environment. Each organizational
system is managed by the management which is expected to be accountable to all
groups of interest, seeking for ethical ways to achieve the set objectives and mission.
At this point it has available different ethical concepts, which are to follow. For that
it is required also some personality and character qualities like virtues and values.
Health and social system differs from classical, economic, in its purpose and mission.
From it is expected to provide a rightful and equal access to all users of its services,
beside that it activity has to include responsible consumption of means, which are the
contributions from the whole society. In the concluding part the final finding is, that
ethics of virtues is the ethical concept in the health-management and social-care,
which allows all the necessary skills to the managers that are needed to ensure all
previously mentioned facts, that is social security of the whole society.
Key words: management, health care, social care, ethic, intelligence, wisdom
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UVOD

Trenutno živimo v času, ko tehnologija določa način življenja, razvoj znanosti pa
prinaša človeku vse več dobrin, varnosti in udobja. Zdi se, da je svet povsem
obvladan in da ne obstaja ničesar, kar bi bilo nedosegljivo. Resnično je samo to, kar
je razumljivo. Mnogim se zdi, da je smisel življenja do skrajnosti izkoristiti to, kar
svet ponuja, vendar ali je to res. Ali obstaja kaj, kar presega ta način mišljenja
(Svent, 2004)?
Zahodni svet se je v nekaj zadnjih stoletjih razvijal izključno v smeri izboljšanja
materialnih pogojev, s čimer si je omogočil velikansko udobnost življenja v
primerjavi s preteklimi časovnimi obdobji. V tem obdobju se je v vseh pogledih
močno spremenil človekov odnos do življenje. Npr. v poznem srednjem veku so se
ljudje po večini ukvarjali zgolj s preživljanjem, saj so bili odvisni predvsem od
lastnega truda, narave, vere itd. Delo je bilo predvsem kmečko, izvajalo se je ročno,
pred negativnimi naravnimi vplivi pa ni bilo nobene podobne zaščite, kot jo poznamo
danes1.
V 17. in 18. stoletju se je začel preboj znanosti in razuma, kar je v 19. stoletju
pripeljalo do prve in druge industrijske revolucije. Pojavilo se je zavarovalništvo,
bančništvo in mnoge druge industrijske panoge, kot so: kemična, farmacevtska,
kovinska, avtomobilska, elektro-industrija itd. Vse to je povzročilo načrtovano in
masovno proizvodnjo, ki je ljudem omogočila lažji dostop do dobrin. Pri vsem tem
se sedaj marsikdaj zazdi, da nima nihče več nikakršnih eksistencialnih težav. Vendar
pa to še zdaleč ni res, saj obstaja velik razkorak med najnižjim in najvišjim slojem v
družbi2. Medtem ko si najvišji sloj lahko privošči skoraj vse, kar tržišče ponuja, si
najnižji sloj vse težje privošči že najnujnejše življenjske dobrine, kot so hrana,
oblačila, stanovanje ipd. Ena izmed glavnih značilnosti sodobnega sveta je vedno
večja gmotna neenakost tako med različnimi državami kakor tudi znotraj njih3.
1

Razvoj agrokemije, klimatologije, epidemiologije in drugih podobnih ved je močno vplival na
področje človekovega bivanja. Npr. zaradi epidemije kuge je v 14. stoletju umrlo na sto tisoče ljudi, v
sedanjem času se izbruh te bolezni preprečuje z vakcinacijo in boljšimi higienskimi razmerami.
2
V Sloveniji je leta 2009 pod pragom revščine živelo okoli 233.000 oseb, kar pomeni, da so bili
njihovi dohodki nižji od 495 EUR (Bezjak, Bahor & Turnšek Hančič, 2010, str. 4).
3
Večina svetovnega bogastva je koncentrirana v Severni Ameriki (34 %), Evropi (30 %) in bogatih
pacifiških državah (24 %), večino tega bogastva posedujejo posamezniki. Velike razlike v bogastvu
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Pomemben pokazatelj te globalne neenakosti je neenakomerna porazdelitev
svetovnega bogastva, ki se je začela že pred nekaj stoletji, v zadnjih tridesetih letih
pa postaja le še globlja 4 (Bezjak, Bahor & Turnšek Hančič, 2010; glej tudi Svetličič,
2004).
Da pa je pretirano kopičenje bogastva in pretiravanje pri zadovoljevanju človekovih
željah nepotrebno, govori fenomen, ki mu pravimo »hedonistični paradoks«. Ta
pravi, da bolj ko si nečesa želiš, manj ti je to tudi dosegljivo (Klampfer, 2003).
Sidgwick (1999) pravi, da nobenega užitka ni mogoče doseči zgolj neposredno,
ampak le posredno5. Za nas sicer ni ključnega problema paradoks uživanja, ampak
to, da užitek ponavadi s ponavljanjem izgubi svojo vrednost, zato ga je potrebno
vedno znova iskati v novih ciljih in dejanjih6, to pa povzroča vedno nove in nove
perspektive (Musek & Pečjak, 2001), ki so poleg radovednosti in še nekaterih drugih
potreb eden izmed glavnih razlogov za nenehni razvoj in materialni napredek, ki
zahodnemu človeku nikakor ne dasta miru. Morda s tem ni nič narobe, saj se ljudje
medsebojno razlikujemo. Že Pitagora je trdil, da eni prihajajo v to življenje zaradi
slave, drugi zaradi denarja, tretji pa, da bi kaj videli – opazovali (Cicero, prev. 1971).
Hkrati pa so starogrški filozofi govorili o potrebi omejevanja človekovih želja in
potreb, saj le-to vodi k višjim vrednotam. Grški filozof Platon je verjel, da so
zemeljske stvari, in z njimi povezana sreča, nekaj povsem minljivega. Človek je v
svojem bistvu duhovno bitje, njegova duša pa v resnici pripada območju božanskega,
območju večnih in nespremenljivih resnic. V zemeljskem življenju je ujeta v čutni
svet in vse, kar lahko zaznava, so le odsevi prave resničnosti. Ko se duša zave, koliko

najdemo tudi znotraj posameznih držav. Po nekaterih podatkih naj bi neenakost znotraj posameznih
držav naraščala celo hitreje kakor neenakost med državami oz. geografskimi območji (Bezjak et al.,
2010, str. 3).
4
1 % svetovne populacije si lasti več kot 40 % vsega svetovnega bogastva, 2 % svetovne populacije
si lasti več kot polovico vsega svetovnega bogastva, 10 % svetovne populacije pa si lasti 85 %
svetovnega bogastva. Obratno si polovica najrevnejše svetovne populacije lasti zgolj 1 % svetovnega
bogastva (Bezjak et al., 2010, str. 3).
5
V kolikor si zastaviš cilj, da boš z nekimi aktivnostmi prišel do užitka, je nujno, da boš pri tem
razočaran. Torej, če je užitek neposedni cilj, ga ne moreš doseči. Aktivnosti izvajamo, ker je posledica
užitek. Aktivnost je cilj, užitek je njegova posledica.
6
Zadovoljevanje potreb lahko poteka na dva načina. Homeostatsko zadovoljevanje poteka tako, da
nastali primanjkljaj v telesu povrnemo v prvotno stanje. Pri progresivnem zadovoljevanju, ki je
značilno za psihosocialne potrebe, pa doseganje nekega cilja povzroča vedno nove potrebe (Musek &
Pečjak, 2001).

2

je oddaljena od svoje prave biti, se v njej prebudi hrepenenje po vrnitvi. S pomočjo
filozofije se napoti proti resnici, ki jo lahko doseže le z očiščenjem in razvojem
osebnih kreposti oz. vrlin (Svent, 2004). Za Platona so te kreposti zmernost,
pravičnost, modrost in pogum (Platon, prev. 1995). Kasneje je Aristotel (prev. 2002)
razvrstil ljudi na tri temeljne oblike življenja, kjer je najnižjega od njih, ki je
pridobitništvo in uživaštvo, smatral za živalsko in ga zato tudi drugače obravnaval.
Zanj so bile pri etiki kot panogi najpomembnejše vrline7, ki pa jih je nujno potrebno
pridobiti s pravilnim delovanjem in ne le z razumskim razglabljanjem. Aristotel je
trdil, da človek svojo srečo doživlja v dobrih dejanjih. Za njega je bilo najvišje
človekovo dobro »evdajmonija« ali »srečnost«, da pa je srečnost možno uresničiti,
mora človek imeti v sebi nekatere vrline. Ene imenujemo razumske, druge
nravstvene (Aristotel, EN 1103a 6)8. Vse pa dobijo svojo pravo vrednost šele v
odnosu z drugimi – v skupnosti. Zraven tega je za Aristotela etika del politike, ki se
navezuje na življenje v organizirani skupnosti ali državi. Predstavlja značaj človeka,
ki je pošten in odgovoren do sebe in drugih, vendar najpomembnejša je odgovornost
do drugih – do družbe (Aristotel, prev. 2002).
Etiška odgovornost ima vlogo tudi v moderni organizirani družbi, saj obstajajo
različni položaji in medsebojna razmerja, ki vplivajo na življenje drugih. Ker lahko
etiko razumemo kot merila, ki določajo, kaj je dobro in kaj slabo z vidika splošnega
dobrega, je to seveda pomembno tudi za poslovni svet, saj je ta trenutno ena
najpomembnejših sil celotnega gospodarskega sistema in razvoja v njem. In ker naj
bi bila etika pomemben notranji vidik vsakega civiliziranega posameznika v družbi,
bi bilo tako prav tudi za poslovneže oz. vse tiste, ki razpolagajo z viri in odločajo v
imenu drugih. Pri tem je potrebno poudariti velik pomen osebnih vrednot, saj je
jasno, da velika večina posameznikov svoja osebna etiška stališča postopoma prenaša
tudi v svoje delovno okolje. Poseben vpliv na svoje okolje pa imajo prav tisti s
statusno in poklicno močjo.

7

Gr. »arete« je moralno, značajsko pozitivna lastnost. V slovenskem prevodu se uporabljajo besede
vrlina, značajska odličnost in krepost. Mi bomo v nadaljevanju uporabljali besedo vrlina v redkih
primerih pa tudi krepost.
8
Glej poglavje (4.2), ki govori o »Etiki vrlin«.

3

To pa so ponavadi tisti, ki so vodje. Vsaka organizirana tvorba potrebuje nekoga, ki
vodi, načrtuje, organizira, koordinira in nadzira elemente organizacijskega sistema.
Management je stroka in dejavnost, ki zahteva zaupanje tako na nivoju države kakor
tudi na nivoju posameznih organizacij. Lastniki oz. ustanovitelji organizacij
pooblaščajo managerje za odločanje v tej organizaciji prav tako, kakor volivci
pooblaščajo politike za odločanje in vodenje države. Zato je odločitev za zaupanje v
vodstvene zmožnosti in sposobnosti voditeljev in managerjev zelo velika in
pomembna.
Na vprašanje, zakaj je vodenje tako zapleteno, bi lahko iskali osnovni razlog tudi v
njegovi interdisciplinarnosti, saj se med seboj prepletajo različne vede, kot so
ekonomija, filozofija, sociologija in psihologija. Po besedah etika Normana E.
Bowieja obstaja nepovezanost med ekonomijo in etiko zaradi različnih interesov, ki
nastajajo zaradi konkurenčnosti. Ekonomija je veja znanosti, ki temelji predvsem na
lastnem izboljšanju položaja v okolju, torej na egoizmu, medtem ko so vse ostale
etiške teorije usmerjene v dobro skupnosti9 (Ciulla, 1998). To sta dva načina
modelov, ki si medsebojno nasprotujeta – individualizem/kolektivizem ali
egoizem/altruizem. Sicer lahko tudi v ekonomiji zaznamo usmerjenost k drugim,
vendar je to skoraj vedno namenjeno zgolj lastni koristi (lastnikov, upravljavcev,
notranjih udeležencev). Še posebej je to značilno za nekatere kapitalistične oblike
teorij pravičnosti, ki dajejo posamezniku skoraj že pretirano svobodo in upravičenost
do kapitala.
Po mnenju nekaterih obstaja v managementu prepričanje, da je vse, kar zakon
prenese, tudi etično. Seveda vemo, da temu ni tako, saj je etiška vprašanja nemogoče
povsem omejiti s pravnimi predpisi. V kolikor bi bilo to mogoče, ne bi bilo nikakršne
potrebe po raznih konferencah o etičnosti v poslovanju, kot je na primer The World
Forum for Ethics in Business, kjer se srečujejo voditelji, managerji in drugi misleci
celotnega sveta s ciljem, da se okrepijo človeške vrednote in etiška načela tako v
zasebnem kakor v javnem sektorju na lokalnem kot globalnem nivoju (World Forum
for Ethics in Business [WFEB], 2012).

9

Etični egoizem je filozofska smer znotraj etike, ki zagovarja lastne koristi.

4

Prav tako tudi poslovna etika sama po sebi dokazuje velik pomen etičnega
poslovanja. Strahovnik pravi, da tu ne gre zgolj za etičnost poslovanja in odnose
znotraj organizacij, ampak mnogo širše. Družbena odgovornost organizacij je preko
doseganja odličnosti in ustvarjanja trajnostne perspektive družbe bistven gradnik
dolgoročne uspešnosti organizacije in tudi njegova konkurenčna prednost. Iz tega naj
bi izvirala tudi ideja »podjetje kot dober državljan« (Strahovnik, 2010). Ta koncept
ne temelji zgolj na dobičku, ampak na organizaciji kot dobrem državljanu, kar
pomeni, da skrbi za okolje, delavce, lokalno skupnost, civilno družbo ter
organizacije, ki skrbijo za osebe s posebnimi potrebami (Tateisi, 2009).
Manager se pri svojem delu velikokrat znajde v navzkrižju interesov, saj obstajajo
različne želje, potrebe, pričakovanja in koristi, ki so sestavni del poslovnih procesov.
Zaradi tega so managerji velikokrat izpostavljeni lastnim, kot tudi tujim, neetiškim
odločitvam. To se dogaja zaradi vedno večje kompleksnosti vodstvenih in poslovnih
aktivnosti, ki nastajajo kot posledica ekonomskih in drugih težav v družbenem
okolju. Temu pa ni izvzeto niti področje zdravstva in sociale. Zatorej managerjeva
etiška odgovornost mora nujno postati in ostati pomemben element poslovanja.
Weber (2001) trdi, da je razumevanje odnosa posameznika do skupnosti še posebej
pomembno za vodje zdravstvenih dejavnosti. Tisti, ki sprejemajo odgovornosti za
zdravstvene storitve v določeni skupnosti, morajo biti sposobni pravično in pravilno
upravljati z razpoložljivimi viri na način, ki najbolj učinkovito dosega ustrezno
zdravstveno varstvo ob spoštovanju pravic vseh zaposlenih in vseh ostalih interesnih
skupin. Poslovna etika v zdravstvu zahteva poudarek na pomenu pravic in dolžnosti
vseh udeležencev. Zdravstvo razumemo kot družbeno ali javno dobro, ki izpolnjuje
zdravstvene potrebe celotne skupnosti. Zdravstveno varstvo je prav tako posel,
vendar ne kot vsak drug, saj njegov osnovni namen ni pridobivanje dobička, ampak
zadovoljevanje zdravstvenih potreb prebivalstva. Weber trdi, da za večino ljudi izraz
»etika v zdravstvu« še vedno predstavlja predvsem medicinsko vprašanje in ne toliko
vprašanje poslovanja. To pa zato, ker so za medicino vprašanja etike med
najpomembnejšimi, pri poslovanju pa so etiška vprašanja pogosto drugotnega
pomena, včasih so si celo v nasprotju s poslovnimi odločitvami.
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Da pa bi uspeli razviti bolj obsežno razumevanje etike v zdravstvu, mnogi
poudarjajo, da se je potrebno močneje osredotočiti na poslovno etiko v zdravstvenih
organizacijah in izobraževanju vseh bodočih vodstvenih zdravstvenih delavcev. To je
vsekakor dober predlog, vendar pa mora ta vrsta poslovne etike poudarjati predvsem
tiste potrebe, ki so ustrezne in primerne za zdravstveno varstvo, saj je pravo razmerje
med poslovnimi interesi in medicinsko strokovnostjo zelo težko določiti. Morda si
lahko pomagamo s partikularizacijo etiških vidikov, saj ti omogočajo možnost
prepoznavanja moralnih značilnosti in njihovih vrednosti v vsakem posameznem
kontekstu oz. situaciji posebej (Strahovnik, 2009a). To bi omogočalo lažjo sintezo
obeh področij; medicinsko-strokovnega ter poslovnega.
Singer P. (2008) govori podobno, ko govori o t. i. univerzalni etiki, le da to predstavi
iz drugega zornega kota, ki zahteva sestop z lastnega pogleda »jaz« in »ti« na
univerzalno sodbo, ki je gledišče nepristranskega opazovalca. To je tistega, ki ni
vezan ne na eno in na drugo stran, s tem pa vidi sinhrono celoto obojega – medicino
in ekonomijo. O tem sta govorila tudi Jean-Paul Sartre in Jürgen Habermas, ko sta
trdila, da je etika na nek način univerzalna (Singer P., 2008). To pomeni, da naj se pri
etiškem presojanju presežejo vsa lastna stališča in omejitve ter naj se gleda s bolj
splošnega, nepristranskega zornega kota, ki ni omejen s posameznikovimi osebnimi
pogledi in prepričanji. To seveda ni lahko, saj je za takšen način pogleda potrebno
veliko znanja in izkušenj ter neodvisnosti od posameznih vzorcev mišljenja. Vendar
pa bi morda ravno takšen način lahko omogočil skupna izhodišča obeh nasprotujočih
si konceptov – egoizma/altruizma ter individualizma/kolektivizma.
Osnovna težava pa ni le v povezovanju teh različnih konceptov etike, ampak v
uveljavljanju etiških načel pri tistih, ki poslovanje vodijo. Al Gini je prepričan, da
brez nenehnega uresničevanja, uveljavljanja in modeliranja standardov poslovne
etike le-te ne morejo zaživeti v nobeni organizaciji (Gini v: Ciulla, 1998).
Na človekovo zavedanje in reagiranje (tudi v poslovnem svetu oz. na nivoju vrhnjega
managementa v socialnem in zdravstvenem varstvu) pa imajo pomemben vpliv tudi
nekateri drugi psihološki dejavniki. Raziskava, ki sta jo izvedla predavatelja z
univerze na Oxfordu Zohar & Marshall (2004), nam govori o treh vrstah inteligence:
razumski, emocionalni in duhovni, pri čemer je, tako trdita, duhovna inteligenca
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najpomembnejša. Ta naj bi bila pomembna zaradi svoje moči preobražanja in
sposobnosti medsebojnega povezovanja vseh človekovih inteligenc. To naj bi bila
inteligenca, s katero se lotevamo in rešujemo vprašanja smisla in pomena,
inteligenca, s katero postavimo svoje življenje v širši okvir bivanja in inteligenca, s
katero se odločimo za smer svojega delovanja, ki se nam osebno zdi pomembnejša
od katerekoli druge oblike (Zohar & Marshall, 2004). Avtorja trdita, da smo ravno po
zaslugi duhovne inteligence sposobni razločevanja med dobrim in zlim, torej da
imamo moralni čut in sposobnost prilagajanja strogih pravil zaradi sočutja. Duhovna
inteligenca omogoča človeškim bitjem ustvarjalnost, menjavo pravil in vzorcev
obnašanja (Zohar & Marshall, 2004). Vse te značilnosti pa imajo tudi pomembno
vlogo pri vseh tistih aktivnostih, ki vplivajo na življenje drugih.
Torej, naše osnovno izhodišče predstavlja duhovna inteligentnost, ki kot taka močno
vpliva na etiško in strokovno odločanje. Duhovno inteligentnost potrebuje vsak
vrhnji manager, ki upravlja posamezno organizacijo ali širši sistem organizacij na
področju zdravstva in sociale. Da bi lahko takšen manager deloval uspešno,
potrebuje poleg vseh ostalih managerskih znanj tudi širok spekter etiških znanj. Ker
ponavadi ta znanja vsebujejo različne etiške vidike, ki si lahko med seboj tudi
nasprotujejo, ni dovolj zgolj »golo« znanje, ampak duhovna inteligentnost in
modrost. Torej, potrebno je celovito razumevanje vsake posamezne situacije, v kateri
se znajde manager. Pri tem pa etičnih odločitev ne zagotavlja le etiško znanje,
zakoni, kodeksi in drugi predpisi, ampak sposobnost celovitega razumevanja in
seveda notranje stališče in osebni značaj, s katerim lahko zmaguje nad samim sabo v
trenutkih, ko se znajde na razpotju interesov.
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2

NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

2.1

Namen

Namen magistrskega dela je raziskati in opisati temeljna etiška stališča, ki so
pomembna za management v organizacijah, ki delujejo na področju zdravstva in
sociale.

2.2

Cilji



Pregled in analiza literature s področja etike.



Pregled in analiza etiških teorij, ki so uporabne v managementu

zdravstvenega in socialnega varstva.


Raziskati in analizirati različna etiška stališča, ki so pomembna tako za

management kot zdravstveno in socialno varstvo.
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3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZA

3.1

Raziskovalna vprašanja

1)

Ali so etiška načela pomembna za področje managementa v zdravstvenem in

socialnem varstvu?
2)

Katere teorije s področja etike so najprimernejše za uporabo v vodenju

zdravstvenih in socialnih organizacij?
3)

Kakšno je primerno ravnovesje sinhronega upravljanja zdravstvenih in

socialnih organizacij, če upoštevamo dejavnike, kot so vodenje, zdravstvo in sociala
ter etika?

3.2

Hipoteza

Predpostavljamo, da je visoko razvita duhovna inteligenca usposobljenih v najvišjem
managementu in izgradnja sistema vrednot temelj in najširši okvir, na podlagi
katerega lahko varno izvajamo vse ostale aktivnosti managementa posameznih
zdravstvenih organizacij in tudi celotnega sistema zdravstvenega in socialnega
varstva.
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4

METODOLOGIJA

Magistrsko delo temelji na študiju managementa kot interdisciplinarne discipline, ki
vključuje poleg temeljnih ved še filozofijo, etiko, psihologijo in sociologijo. Mi se
bomo osredotočili predvsem na slednje štiri.
Uporabili bomo deskriptivno metodo raziskovanja, kjer bomo opredelili in opisali
temeljne pojme in problematiko. S komparativno metodo bomo naredili medsebojno
primerjavo teorij, spoznanj, ugotovitev in dejstev z namenom odkrivanja podobnosti
in razlik. Z metodo kompilacije bomo na podlagi tujih razprav in ugotovitev ustvarili
lastne domneve. S pomočjo sinteze bomo spajali različne domneve in stališča ter
ustvarili lastne zaključke.

4.1

Potek raziskave

Potek izvedbe raziskave vsebuje naslednje faze:


iskanje znanstvene in strokovne literature ter drugih virov,



pregled in analiza literature,



dispozicije raziskave magistrskega dela,



pisanje teoretičnega dela,



primerjava teorij, stališč, mnenj, domnev in njihova analiza,



iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja in preverjanje hipoteze,



pregled lastnih zaključkov,



sklep.

4.2

Omejitve raziskave

Omejitve magistrskega raziskovalnega dela so predvsem zaradi velikega obsega
gradiva, ki ga v določenem omejenem času ni mogoče vsega predelati. Model
raziskave ni empirično podprt, ampak je teoretičen in neodvisen od prakse. Ta model
lahko uporabimo za primerjavo z drugimi modeli, prav tako ga je mogoče uporabiti v
nadaljnjih empiričnih raziskavah.
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5

RAZLIČNI VIDIKI INTELIGENTNOSTI

Inteligentnost je človekova umska sposobnost, ki se pri ljudeh razlikuje; pri nekaterih
je višja pri drugih nižja. Prav tako se razlikuje glede na področje delovanja; pri
nekaterih je poudarjena na intelektualnem, pri drugih pa na povsem praktičnem
področju. Razlike obstajajo, torej poglejmo si, kako jih nekateri avtorji pojmujejo.
V Slovenskem medicinskem e-slovarju [SMeS] (2004) je opredeljena kot
»kompleksna sposobnost individuuma, da ravna smotrno, razumno misli in
učinkovito obvladuje svoje okolje, ali splošna sposobnost zavestno usmerjati
mišljenje na nove zahteve«. V Oxford Dictionaries (2012a) je opredeljena kot
»sposobnost pridobivanja in uporabe znanja, veščin in izkušenj«. Večina psihologov
pa si deli mnenje, da je inteligentnost splošna sposobnost prilagajanja in reševanja na
vseh področjih človekovega delovanja (Wong, 2011).
Obstajajo še nekatere druge opredelitve, ki pravijo, da je inteligenca sposobnost
reševanja novonastalih težav, razumevanje vzroka in posledice, sposobnost
abstraktnega mišljenja, razlikovanja bistvenega od nebistvenega, učenja in
prilagajanja nekemu zadanemu cilju; nekateri pa k temu dodajajo še kreativnost in
osebnost (Gardner, 1995).
Ko govorimo o več vrstah inteligentnosti (angl. multiple inteligence), mislimo
predvsem na telesno, kognitivno, emocionalno, moralno, duhovno in morda še
glasbeno in prostorsko inteligenco. Seveda je vse to odvisno od tega, iz katerega
zornega kota gledamo in s kakšno temo imamo opravka (Wigglesworth, 2006, str. 3).
Z inteligenco se je znanost začela podrobneje ukvarjati v začetku dvajsetega stoletja.
Takrat so psihologi razvili posebne inteligenčne teste za prva merjenja, ki so
omogočila razvrstitev ljudi glede na njihov inteligenčni količnik 10 (Zohar &
Marshall, 2004). Kasneje proti koncu dvajsetega stoletja pa je Howard Gardner s
svojimi sodelavci na harvardski univerzi razvil teorijo o več vrstah inteligence, v
kateri je predstavil sedem, med seboj neodvisnih, različnih vrst inteligence. Gardner
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Inteligenčni količnik je številčna vrednost, ki naj bi določala inteligentnost človeka. IQ se določa s
standardiziranimi testi. Rezultat je izražen kot normalizirano število, tako da je povprečni IQ enak
100. Rezultat 115 bi pomenil nadpovprečno vrednost v isti starostni skupini. Testi so oblikovani tako,
da so rezultati porazdeljeni po Gaussovi krivulji.
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je inteligenco na splošno definiral kot sposobnost ali niz spretnosti, ki omogočajo
posamezniku reševati probleme, ki so pomembni v danem kulturnem okolju.
Razčlenil pa jo je na različna področja človekovih sposobnostih: logičnomatematična, jezikovna, glasbena, prostorska, avtorefleksorna (intrapersonalna) in
medosebna (interpersonalna) (Gardner, 1995). Po Wongu (2011) naj bi kasneje leta
1999 raziskoval še dodatna področja: socialno, eksistenčno, moralno in duhovno.
Gardner pa ni bil edini, ki je opredeljeval več vrst inteligence, saj so se z njo
ukvarjali in jo razčlenjevali tudi drugi avtorji; tako je do sedaj opredeljenih okrog
trideset različnih vrst inteligence (Gams, 2011), ki jih tukaj seveda ne bomo posebej
naštevali, saj se neposredno ne nanašajo na naše cilje in predpostavke.
Zgoraj naštete inteligence, kot jih razčlenjuje Gardner, se nanašajo na človeka in
njegov razvoj, torej lahko rečemo, da so naravne. Obstaja pa tudi umetna inteligenca,
ki se je razvila in se še razvija na področju informatike. Definicija le-te pa pravi, da
je vsak sistem, ki se uči, inteligenten oz. vse, kar ima sposobnost učenja, je
inteligentno. Inteligentni sistem zaznava okolje ter išče načine, da bi dosegel
zastavljene cilje. Nenehno deluje v fizičnem in mentalnem ravnovesju in je prožen
ter prilagodljiv (Gams, 2011). Poznamo torej naravno in umetno inteligenco. V
nalogi nas bo zanimala predvsem naravna (človekova) inteligenca, katere razvoj
lahko razdelimo tudi po starostnih obdobjih. Tako dobimo naslednje štiri skupine:
telesno, razumsko, emocionalno in duhovno inteligenco. Po tej teoriji štirih inteligenc
govorimo o modelu, kjer se inteligenčne stopnje razvijajo zaporedno glede na
različna časovna obdobja v življenju. Ta model temelji na domnevi, da v zgodnjem
otroštvu največ truda vložimo v obvladovanje telesa, to je gibalno-motoričnih
spretnosti, s katerimi razvijemo telesno inteligenco. V šolskem obdobju se več ali
manj osredotočamo na logično-matematične, jezikovne in druge aktivnosti, s
katerimi si razvijamo razumsko inteligenco. Pri naslednji stopnji govorimo o razvoju
emocionalnih sposobnosti, kjer se uporablja emocionalno inteligenco (razumevanje
čustev, sočutje, prijateljstvo itd.). Pri zadnji in najvišji stopnji inteligence, duhovni
inteligenci, pa se pojavljajo vprašanja, povezana s smislom in pomenom bivanja (kdo
sem, zakaj sem itd.). Za duhovno in emocionalno inteligentnost je značilno, da se
medsebojno prepleteta, vendarle pa je za začetek razvoja duhovne inteligence
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predhodno nujno potreben zadosten razvoj emocionalne inteligence. Obe pa imata
tudi še vpliv na dodaten razvoj inteligence razuma (Wigglesworth, 2006).
Na začetku 20. stoletja se je inteligenca torej opredeljevala le na verbalnolingvistično in matematično-logično področje. V osemdesetih letih 20. stoletja je
Gardner (1995), kot že rečeno, razvrstil inteligenco še na druge sposobnosti, ki smo
jih že našteli. Naslednjo pomembno prelomnico na področju preučevanja inteligence
pa sta naredila Salovey & Mayer, saj sta bila prva, ki sta v osemdesetih in začetku
devetdesetih let 20. stoletja natančneje opredelila pojem emocionalne inteligence11.
Slednja naj bi vključevala sposobnost zaznavanja in razumevanja lastnih emocij in
emocij drugih ljudi ter uporabo spoznanj o tem (Wong, 2011). Kasneje na prehodu iz
20. v 21. stoletje pa so se pojavile prve resnejše opredelitve duhovne inteligence, to
je inteligence, ki je naj bi bila vrh vseh ostalih.
Zohar & Marshall (2004) pravita, da zahodna psihologija temelji predvsem na dveh
procesih, še iz časa opredelitve Sigmunda Freuda. Po Freudu je primarni proces
povezan z nagoni, telesom, emocijami in podzavestnim delom osebnosti. Sekundarni
proces pa je povezan z zavestnim, racionalnim, razumskim delom uma. Pri tem
primarni in sekundarni proces med sabo venomer tekmujeta. Niti razum niti emocije
pa ne premoreta lastnega preseganja in preobražanja. Duhovna inteligenca kot
terciarni proces pa je ravno tista, ki omogoča spajanje, povezovanje in preobražanje.
Razumu in emocijam omogoča medsebojno povezanost in sodelovanje. V
nadaljevanju bomo najprej na kratko predstavili razumsko in emocionalno
inteligenco, nato pa se posvetili predstavitvi in raziskavi duhovne inteligence.
5.1

Razumska inteligentnost

Večina avtorjev se strinja, da je razumska inteligenca povezana z racionalnim delom
uma, ki je preudaren in brez emocij, vodi pa ga logično sklepanje. Ta del uma
razmišlja, analizira, sklepa na objektivnih dejstvih, je logičen, vezan na pravila,
natančen, jasen, kritičen in zanesljiv (Trojnar, 2002). Kot vemo, ga je mogoče meriti
z IQ testi, katerih začetnik je bil francoski psiholog Alfred Binet (Musek, 2010).
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Leta 1985 je Wayne Payne napisal doktorsko disertacijo z naslovom: Proučevanje čustev: razvoj
čustvene inteligence.
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Splošna oz. razumska inteligentnost se neposredno povezuje z razumom, ki je višja
sposobnost uma12. V preteklosti so bili nekateri mnenja, da se razumska
inteligentnost dokončno pridobi zgolj z rojstvom (dedno) in se kasneje ne razvija
več, vendarle pa obstajajo dokazi, da se da razumsko inteligentnost povečati tudi z
reševanjem matematičnih nalog, logičnih ugank, šahovskih iger, križank ter drugih
vaj in sestavljank13. Pri logičnih vajah se v možganih ustvarijo zaporedne živčne
povezave, ki kasneje omogočajo hitrejše reševanje podobnih nalog. Če s temi vajami
prenehamo, te zaporedne živčne povezave zopet oslabijo (Marentič-Požarnik, 2000;
glej tudi Ivanuša-Bezjak, 2008).
Nevropsihologi so s preučevanjem možganskih hemisfer ugotovili, da se lahko
miselne aktivnosti različno locirajo. Pri prerezu možganov lahko vidimo dve
hemisferi, ki ju povezuje corpus callosum14. Zanimivo je to, da nekatere procese in
funkcije mišljenja dominantno ureja leva, druge pa desna hemisfera. Leva stran je
odgovorna predvsem za analitične15, desna pa za holistične16 procese (Toga &
Thompson, 2003).17 Leva naj bi tudi predstavljala zavedni, desna pa nezavedni del
osebnosti posameznika (Musek & Pečjak, 2001). Pri ljudeh, kjer je dejavnejša leva
možganska hemisfera, je tako značilno, da jih vodi razumska logika, so analitični,
zelo pozorni na detajle in pravila. So tudi dobri v rabi jezika, branja, pisanja, linearne
obdelave informacij, osredotočeni so na sedanjost. V glavnem se ukvarjajo z
naravoslovjem in tehničnimi vedami (Marentič-Požarnik, 2010). Pri ljudeh, kjer je
dejavnejša desna možganska hemisfera, pa je značilno, da so bolj emocionalni in
manj pozorni na detajle, imajo pa večjo sposobnost za celostno prepoznavanje,
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Um je element osebe, ki mu omogoča, da se zaveda sveta in izkušenj v njem, je sposobnost
mišljenja, čutenja, spoznanja in delovanja; sposobnost zavedanja in mišljenja (Oxford Dictionaries,
2012b). Razum pa so višje kognitivne funkcije uma, ki omogočajo razumevanje, presojanje in
sklepanje na podlagi vseh zaznav, ki jih um sprejme v svoje zavedanje. Razum je sposobnost
človeškega uma, da razmišlja, razume, logično presoja in operira z abstraktnimi pojmi (Oxford
Dictionaries, 2011c) Ahlin et al. (2005) dodajajo, da um marsičesa ne zna razložiti, to počne razum,
ko razčlenjuje in povezuje, s tem pa ustvarja zaključke in sklepe.
13
Avtorji najpogosteje navajajo, da je prirojen nivo inteligence okrog 80 odstotkov, vpliv okolja pa 20
odstotkov (Musek, 2010).
14
Čvrsto povezovalno tkivo (SMeS, 2004).
15
Analitični (sistematični) procesi omogočajo razčlenjevanje, iskanje podrobnosti, ločevanje delov od
celote. Izhajajo iz posameznih delov in iskanja podrobnosti.
16
Holistični (celostni) procesi pa omogočajo medsebojno povezovanje posameznih delov v celoto.
Izhajajo iz celote, opazovanje, povezovanje, usklajevanje vseh posameznih delov.
17
Fink in njegovi sodelavci so leta 1996 dokazali, da je leva stran možganske hemisfere odgovorna za
lokalno obdelavo, desna pa za globalno obdelavo podatkov (Fink R. et al., 1996; Fink R. et al., 1997).
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njihovi procesi mišljenja so bolj naključni, kar ustreza neverbalnim načinom
razumevanja in izražanja, imajo občutek za ritem, globino, vizualno predstavljivost,
kreativnost, vzporedno obdelavo podatkov in sintezo. Desna polovica je bolj
intuitivne in ustvarjalne narave, prednost daje umetnosti in družboslovju (MarentičPožarnik, 2010).
Razumska inteligenca kot zaporedno mišljenje ali procesiranje podatkov zahteva
natančne povezave od točke do točke, kar je zelo podobno zaporednemu procesiranju
računalnikov. Računalnik obdela podatke in informacije z določenim programom,
vendarle pa deluje zgolj znotraj obstoječih meja in pravil (znotraj določenih
okvirjev), v primerih nepričakovanih okoliščin pa so omenjeni programi povsem
neuporabni (Zohar & Marshall, 2004).
Razumska inteligenca je potrebna predvsem za analitično obdelavo podatkov.
Vendar, ker je življenje zgrajeno iz nepredvidljivih okoliščin, razumska inteligenca
ni dovolj. Za razreševanje takšnih okoliščin sta potrebni tudi emocionalna in
duhovna inteligentnost, ki bosta predstavljeni v nadaljevanju.

5.2

Emocionalna inteligentnost

Izhodiščna predpostavka emocionalne inteligentnosti je ta, da obstajata dve različni
področji delovanja uma: racionalni (logični) in emocionalni (izkustveni). V
predhodnem poglavju smo govorili o racionanem delu uma, za katerega je značilno,
da je zavesten. Sedaj bomo govorili o izkustvenem delu, za katerega je značilno,
nasprotno, da deluje podzavestno in samodejno. Osnovna razlika v načinu
nevrološkega delovanja med racionalnim in emocionalnim mišljenjem je tako ta, da
so pri zaporednem (razumskem) mišljenju vzpostavljena pravila, znotraj katerih
mišljenje poteka, izven teh pravil pa to ni mogoče. Drugače pa je z emocionalnim
mišljenjem, kjer prihaja do vzporednih povezav18, ki nastanejo kot posledica novih
doživetih izkušenj (Zohar & Marshall, 2004). Ta povezovalni način mišljenja, tj.
18

Tudi De Bono deli dve smeri mišljenja: vertikalno, kjer posameznik razmišlja od točke do točke ter
tako pride do zgolj ene same rešitve; lateralno mišljenje, kjer razmišljanje napreduje po »ovinkih«,
misli prihajajo od »strani«, nepričakovano in so odvisne od naključij (De Bono, 2006). Lateralno
mišljenje se lahko nanaša tako na emocionalno kakor tudi na duhovno inteligenco (glej pogl. 3.3).
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mišljenje, ki se nanaša na predvsem emocionalne vzorce, motivacijo in druge
socialne veščine in ki se povezuje s telesom, emocijami, nagoni, idom in
podzavestnimi vsebinami uma, imenujemo »emocionalna inteligentnost«.
Emocionalna inteligentnost je torej povezovalno mišljenje, ki vzpostavlja povezave
med posameznimi emocijami, med emocijami in telesnimi občutki ter emocijami in
okoljem. Omogoča nam tudi prepoznavanje vzorcev (vonje, obraze) in gibalne
veščine, kot je npr. vožnja s kolesom ali avtomobilom itd. (Zohar & Marshall, 2004).
Pojem emocionalne inteligence sta prva opredelila Salovey & Mayer, zgrajen pa je iz
dveh komponent: emocij in inteligentnosti. Čeprav so oba pojma različni avtorji v
preteklosti strogo medsebojno ločevali, saj naj si bi bila v medsebojnem nasprotju
(Schutte & Malouff v: Košir & Pečjak, 2003), pa novejše raziskave kažejo, da imajo
emocije pomemben vpliv na kognitivne funkcije in motivacijo, veljajo pa tudi za
pomemben vir informacij, ki so pomembne za učinkovito prilagajanje, motiviranje
in doseganje zastavljenih ciljev (Schwarz v: Košir & Pečjak, 2003).
Goleman (2001, str. 338) je to opisal kot »sposobnost prepoznavanja lastnih emocij
in emocij drugih, sposobnost osebnega motiviranja in obvladovanja emocij v nas
samih in v odnosu z drugimi. Ta inteligentnost vzbuja sočutje in empatijo ter daje
sposobnost primernega odzivanja na bolečino in užitek«. Mayer & Salovey v:
Mayer, Salovey & Caruso (2004, str. 197) so jo opredelili kot »razumsko sposobnost
uma za prepoznavanje, uravnavanje in oblikovanje emocij, kar spodbuja
emocionalno in intelektualno rast posameznika«. Gardner pa jo je v svoji teoriji o
več vrstah inteligenc obravnaval v sklopu socialne inteligence, ki jo je razdelil na
interpersonalno in intrapersonalno (Pečjak & Košir, 2003). Jedro interpersonalne
inteligence je sposobnost opažanja razlik v temperamentu, razpoloženju, motivaciji
in namerah pri drugih ljudeh, jedro intrapersonalne inteligentnosti pa je sposobnost
zavedanja, razločevanja in uporabe lastnih emocij v vedenju do sebe in do drugih
(Pečjak & Košir, 2003).
Različni avtorji so emocionalno inteligentnost opredelili skozi dve domnevi; nekateri
jo smatrajo kot kognitivno sposobnost, drugi pa kot osebnostno lastnost. Mayer,
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Salovey & Caruso jo smatrajo kot kognitivno sposobnost (glej Pečjak & Košir,
2003), razdelili pa so jo na štiri funkcije (Salovey & Caruso, 2000, str. 269):


zaznavanje in izražanje emocij



razumevanje emocij



obvladovanje emocij



uporaba emocij

Bar-On pa je emocionalno inteligentnost opredelil nekoliko širše kot Mayer, Salovey
& Caruso, predstavil jo je kot osebnostno lastnost. Njegova razlaga pa pravi, da
emocionalna inteligentnost vključuje poleg emocionalnih še osebne in socialne
dimenzije osebnosti, pri čemer pa daje tem dimenzijam veliko večjo vlogo kakor
razumu. Emocionalno inteligenco definira kot vrsto nekognitivnih sposobnosti,
pristojnosti in spretnosti, ki vplivajo na uspešnost posameznika pri njegovem
spoprijemanju z zahtevami in pritiski iz okolja (Bar-On v: Pečjak & Košir, 2003).
Kasneje leta 2006 je Bar-On to tvorbo še razširil, pri čemer ni govoril več le o
emocionalni inteligenci, ampak o emocionalno-socialni inteligenci, ki je razdeljena
na naslednjih pet področij (Bar-On, 2006):


Intrapersonalna inteligentnost (emocionalno samozavedanje, asertivnost,

samospoštovanje, samoaktualizacija in neodvisnost),


Interpersonalna inteligentnost (empatija, medosebni odnosi, družbena

odgovornost),


Prilagodljivost (reševanje problemov, preverjanje realnosti, fleksibilnost),



Spoprijemanje s stresom (frustracijska toleranca, kontrola impulzov),



Splošno razpoloženje (sreča, optimizem).

To, da nekateri pripisujejo emocionalni inteligentnosti predvsem kognitivne
sposobnosti, drugi pa osebnostne lastnosti, je pomembno predvsem z vidika, ali
lahko skozi življenje vplivamo na emocionalno inteligentnost, in če lahko, v kolikšni
meri. V kolikor je kognitivna sposobnost, ima posameznik veliko večjo možnost
preobražanja, kakor pa, če je to osebnostna lastnost, saj je za slednjo značilna
relativna stabilnost (Musek & Pečjak, 2001).
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Damásio (2005) je na osnovi nevro-psiholoških raziskav razčlenil vlogo emocij v
procesih mišljenja in odločanja. Njegove raziskave kažejo, da so emocije sestavni del
procesov mišljenja in podporni sistem, brez katerega razum ne more ustrezno
delovati. Schaefer, Braver, Reynolds, Burgess, Yarkoni & Gray (2006) so dokazali,
da imajo emocije pomembno vlogo tudi pri delovanju delovnega spomina 19. Za
omenjeno raziskavo je Damásio dokazal, da ne glede ali govorimo o kognitivni
sposobnosti ali o osebnostni lastnosti, je emocionalna inteligentnost nujen element
posameznikovega delovanja. Po Damásiu naj bi človek zgolj z uporabo razuma le na
abstrakten način razumel in ločil med tem, kaj je prav in kaj narobe, vendar pa se
nato konkretno v praksi ni sposoben pravilno odločiti. Po njegovem mnenju so ravno
emocionalni odzivi telesa tisti, ki največ prispevajo pri vsakodnevnih odločitvah.
Rahle emocije naj bi bile del razumskega mišljenja, pri strasteh pa se ravnovesje
poruši, saj postane emocionalni del uma ukazovalen in prevlada nad razumskim
delom (Damásio, 2005).Torej, zaključek je, da oba pojma inteligentnosti, razumske
in emocionalne, ne gre medsebojno ločevati, saj se njune aktivnosti prepletajo oz. sta
za dobro delovanje posameznika obe nujno potrebni. O tem pa so na nek način
govorili tudi že stari Grki.
Aristotel je namreč razdelil človekovo osebnost na tri dele: vegetativnega (hranjenje
in rast), poželenjskega (želje in strasti) in razumskega (sedež teoretičnega in
praktičnega razuma) 20 (Miščević et al., 2006, str. 75). Človekova duša21 ima po
Aristotelu dva dela, razumskega in nerazumskega (EN 1102a 39). Nerazumski del
duše je torej dvojen: vegetativna stran ni deležna razuma, poželenjska stran, ki je
sedež strasti, pa je do njega v nekem razmerju, saj se mu lahko pokorava in ukloni
(Aristotel, EN 1102b 38). Dejstvo je, da se nerazumski del lahko pokorava
razumskemu; to dokazujejo med drugimi tudi svarila, nasveti in spodbude (Aristotel,
EN 1102b 45). Če pa je pravilneje reči, da je tudi poželenjski del duše deležen
19

Kratkoročni in delovni spomin sta tesno povezana in se oba nanašata na "trenutni" spomin.
Raziskovalci poudarjajo (glede na empirične in konceptualne ugotovitve), da je kljub temu potrebno
razumeti razlike med njima. Kratkoročni spomin le zadržuje informacije, delovni pa zadržuje
informacije in hkrati z njimi tudi upravlja (Šešok, 2006).
20
O teoretičnem in praktičnem umu govori Kant, kar je obravnavana tema v poglavju o etičnih
izhodiščih.
21
dúša -e ž v idealističnem mišljenju substancializirani psihični pojavi in procesi kot nasprotje
telesnim (SMeS, 2004).
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razuma, tedaj lahko rečemo, da je razumski del duše dvojen: en del je sam svoj
gospodar in ima razum v sebi, drugi del pa se razumu pokorava kot svojemu očetu
(Aristotel, EN 1103a 1). Pri Aristotelovem razumevanju psihe lahko torej nedvomno
vidimo sledi tako razumske kakor tudi emocionalne inteligentnosti, slednja pa temelji
tako na kognitivnih sposobnosti kakor tudi osebnostnem značaju. Kot bomo kasneje
videli, je trdil, da z razumskim ponavljanjem namernih dejanj ali zadržanj razvijemo
vrline, ki so trajnostne osebne lastnosti (Aristotel, prev. 2002).
Iz do sedaj napisanega lahko razberemo, da na človekovo odločanje močno vplivajo
umske sposobnosti, ki pa so lahko, kot vidimo, pod vplivom razumskega dela uma
ali pa pod vplivom emocionalnega dela uma, kar je ponazoril Freud, ko je id (nagon,
čustva, strasti) primerjal s konjem, ego (razum) pa z jezdecem. Čeprav je konj večji
in močnejši, je naloga jezdeca, da ga nadzira in usmerja (Koporec, Šumi & Vindiš,
2003). Glede na povedano lahko izpeljemo sklep, da je smiselno pričakovati pravilne
odločitve predvsem od tistih posameznikov, katerih emocionalni del uma je pod
vplivom inteligence in razuma, kakor pa od tistih, katerim emocije in strasti
narekujejo, kaj je prav in narobe. Ali kot bomo videli v poglavju (5.2), manager,
katerega odločitve temeljijo na razumu, pri čemer pa ne izključuje emocij, je
uspešnejši tako od tistega, katerega odločitve temeljijo zgolj na razumu, kot od
tistega, katerega odločitve temeljijo zgolj na emocijah.
Psiholog s harwardske univerze David McClelland je že npr. v začetku devetdesetih
let 20. stoletja opravil raziskavo, kjer je povezal različne vidike emocionalne
inteligentnosti s poslovnimi rezultati. Odkril je, da so managerji z visoko stopnjo
emocionalne inteligentnosti v svoji organizaciji kar za 20 % presegli načrtovan
prihodek, medtem ko so tisti, ki jim je teh kvalitet primanjkovalo, imeli ravno
obratno, to je za 20 % nižji načrtovan prihodek (Goleman, 2003). Podobno je
dokazal tudi Goleman (2001) v svoji raziskavi med ameriškimi managerji, kjer je
ugotovil, da je za uspeh organizacije najodločilnejša prav emocionalna inteligentnost
vrhnjega managerja.
Ker je ena izmed osnovnih funkcij managerja vodenje, ga lahko primerjamo z
dirigentom orkestra ali selektorjem športne moštvene reprezentance. Zanj ni
najpomembneje, da je sam najboljši izmed vseh, ampak je najpomembneje, da zna
19

med seboj povezati in uskladiti vse posameznike z različnimi znanji 22 in vlogami.
Njegovo bistveno delo v primeru vodje je, da medsebojno poveže celoto vseh
elementov, kar omogoči, da je končna vsota vsakega posameznika, ki deluje
usklajeno s celoto, bistveno večja, kot bi bila, če bi deloval sam. Uspešen vodja zna
torej prepoznati in spodbujati dobre lastnosti posameznikov in minimizirati njihove
slabosti, zna prebuditi in razviti njihove najboljše potenciale. Takšen vodja se
obkroži s sodelavci, ki so celo boljši od njega samega, pri tem pa se sam ne počuti
ogroženega. Za takšno odzivanje pa je seveda nujno potrebna emocionalna
inteligentnost, saj vsebuje vse intrapersonalne in interpersonalne psihološke
sposobnosti, ki vse to omogočajo. Seveda je pred tem pogoj, da je ta dirigent najprej
sinhron sam pri sebi, tako, da pravilno uskladi svoje emocionalne in razumske
sposobnosti.
Torej, pri emocionalni inteligentnosti gre za sposobnost vzpostavitve novih vzorcev s
pomočjo izkušenj. Pri racionalni inteligentnosti pa novih vzorcev ni tako enostavno
vzpostaviti ali spremeniti, to je mogoče le z reprogramiranjem. Emocionalna
inteligenca pokriva širši izbor izkušenj, zato je prožnejša, pomanjkljivost pa je ta, da
je manj natančna kakor razumska. Pomembna značilnost te inteligence je, da proces
učenja poteka s poskušanjem, daje pa tudi določen občutek v nepredvidljivih
situacijah (Zohar & Marshal, 2004). Morda pa je ravno duhovna inteligenca tista, ki
zapolni manko prej omenjenih inteligenc, zato jo bomo predstavili v naslednjem
poglavju.

5.3

Duhovna inteligentnost

Pojem duhovne inteligentnosti se je v zahodni družbi začel uveljavljati šele v zadnjih
dvajsetih letih, pa čeprav se raziskovanje duhovnosti navezuje na psihologijo religije,
ki ima že precej dolgo tradicijo, to je nekje od samega začetka 20. stoletja (Musek,
2010).
Nas duhovna inteligentnost ne zanima iz kakršnegakoli verskega ali drugega
podobnega razloga, ampak predvsem zaradi načina dojemanja sveta, ki naj bi ga
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Tu ni mišljeno samo teoretično znanje, ampak celota vseh znanj in izkušenj, tako teoretičnih kot
praktičnih.
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takšna inteligentnost omogočala. Ker se naša naloga usmerja na etiška izhodišča, ki
se nanašajo na management v zdravstvu in socialnem varstvu, je za nas bistvenega
pomena človekovo notranje doživljanje, ki se manifestira v zunanjem svetu. Ker ima
manager vlogo in statusno moč, da vpliva na druge, je zelo pomembno, kakšno
dojemanje sveta je zanj značilno.
V različnih obdobjih zgodovine zahodne družbe prevladujejo različne miselnosti, tj.
od racionalizma do empirizma, od romantike do realizma itn. V nekaterih obdobjih
so prevladovala verovanja, v drugih razum, v tretjih emocije, pa zopet razum itd.
Človeštvo tako venomer stremi k novem oz. drugačnem. Kaj je to, kar človeštvo
spodbuja k nenehnim spremembam? Je to razum, emocije ali kaj tretjega? Musek
(2008) pravi, da je versko, duhovno oz. transcendentno23 izkustvo značilno za ljudi
skozi celotno zgodovino. Ta izkustva so proučevali številni avtorji skozi obdobje
moderne psihološke in kognitivne znanosti, kljub temu pa je šele v zadnjem času
postal predmet empiričnega raziskovanja. Tako se je v psihologiji začel uveljavljati
nov koncept duhovnosti, koncept »duhovne inteligentnosti«. Musek pravi, da so se v
zgodovini mnogi psihologi ukvarjali s psihološkimi vidiki verovanja

in

transcendence, kljub temu pa je psihologija do sedaj zelo malo raziskala na področju
duhovnega dojemanja sveta. Tudi Novak Škarja (2006) poudarja, da je »višje
področje človeškega dojemanja« oz. »višja psihologija« kot je to poimenoval Victor
Frankl24, bila že stoletja znana, a so se šele v zadnjem času znanstveniki opogumili in
se lotili njenega znanstvenega raziskovanja.
Ker bo naša razprava v tem delu temeljila predvsem na duhovni inteligentnosti kot
širšem konceptu, bi bilo prav omeniti, da se je na področju psiholoških znanosti
pojavil tudi koncept moralne inteligentnosti25, pri katerem gre po Coles & Hass v:
Musek (2010) za zmožnost razlikovati med dobrim in slabim ter za zmožnost
odločati se tako, da ne koristimo le samemu sebi, ampak tudi drugim. Po mnenju
Muska (2010) je moralni idiotizem26 za človeštvo veliko večja katastrofa kakor pa
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transcendentálen – ki presega naravno, zemeljsko; nadnaraven, nadzemeljski (Ahlin et al., 2005).
Viktor E. Frankl (1905–1997), avstrijski nevrolog in psihiater, ki je začetnik logoterapije in
eksistenčne analize »tretje dunajske šole« psihoterapije.
25
V naši raziskavi je moralna inteligentnost del koncepta duhovne inteligentnosti.
26
idiotízem - omejeno, neumno dejanje ali ravnanje (Ahlin et al., 2005).
24
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razumski in emocionalni, saj naredi veliko manj škode moralen človek s
podpovprečnim IQ, kot pa nemoralen umski genij. Pri tem gre poudariti, da moralna
inteligentnost ne pomeni le poznavanja vrednot in morale, temveč je pomembna
odločnost, da se moralno tudi ravna. Koncept moralne inteligentnosti govori
predvsem o vzgoji in vesti ter o razvijanju moralnega jaza. Zanimivo je, da ga
Gardner v svojem osnovnem modelu multiple inteligentnosti na začetku ni vključil
(Musek, 2010), to je storil šele kasneje v svoji razširjeni verziji, kjer je opredelil
eksistencionalno in duhovno inteligentnost (Wong, 2011).
Za popularizacijo duhovne inteligentnosti pa sta še posebej pomembna Zohar &
Marshal (2004), ki se navezujeta na tradicijo psihologije religije ter na humanistično
in transpersonalno psihologijo. Slednja ugotavljata, da zahodna psihologija ni do
sedaj ponudila ničesar, kar bi lahko Freudov primarni princip (id – emocije) in
sekundarni princip (ego – razum) medsebojno povezalo, dopolnjevalo ali
preobraževalo. Duhovna inteligentnost pa naj bi omogočala ravno to, saj se nanaša
na povezovanje celotnih možganskih struktur, ki s svojimi »sinhronimi nevronskimi
oscilacijami«27 omogočajo holistični vidik mišljenja in razumevanja. Ta holistični
vidik je še posebej zanimiv za naše proučevanje managerjevih sposobnosti in etike,
saj je ravno za managerja nujno, da na stvari gleda celovito.
Tako sta Zohar & Marshal (2004) duhovno inteligentnost opredelila kot »dokončno
inteligentnost«, ki omogoča reševanje problemov smisla in vrednot, s katero lahko
svoja dejanja in življenje postavimo v širši in bogatejši okvir ter s katero lahko
ocenimo, katera življenska pot je bolj smiselna in samoizpolnjujoča.
Wigglesworth (2006, str. 4–5) pa za primerjavo vidi duhovno inteligentnost kot
»sposobnost nekoga, da se obnaša modro in sočutno, hkrati pa ohranja svoj notranji
in zunanji mir ne glede na okoliščine«. Modrost in sočutje naj bi bili torej dve
osnovni komponenti duhovne inteligentnosti.
Inteligentnost ne zasledimo zgolj pri ljudeh, zasledimo jo lahko tudi pri rastlinah,
živalih in umetnih sistemih. Pri živalih lahko vidimo, da posedujejo občutek za
položaj v okolju in ustrezno odzivanje v njem, računalniki pa delujejo po izredno
27

Sistem istočasnega živčno-celičnega nihanja na področju celotnih možganov. Sistem živčnega
nihanja, ki povezuje celotne možganske strukture (SMeS, 2004).
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natančnem zaporedju pravil, ki so jim podana. Le človek pa je tisti, ki se lahko
vpraša, zakaj so ta pravila potrebna in ne le to, lahko jih tudi spreminja, prilagaja itd.
Duhovna inteligenca naj bi omogočala ljudem ravno to moč, da si postavljajo
vprašanja in iščejo njihove odgovore. Omogočala naj bi ustvarjalnost, spreminjanje
položajev, prilagajanje in spreminjanja pravil zaradi sočutja, novih možnosti in
pogledov na stvari28. Po zaslugi duhovne inteligence naj bi imel človek moralni čut –
občutek za to, kaj je prav in kaj narobe. Na ravni golega ega oz. razuma se
osredotočamo le nase, smo sebični in materialno ambiciozni, kljub temu pa se nekje
v nas skriva občutek dobrote, nesebičnosti, sočutja in empatije. Duhovna inteligenca
nam omogoča ravno to, da se dvignemo iz sebičnosti in omejenosti k višjim
vrednotam, ki so posledica iskanja smisla obstoja, obravnavanja vprašanj dobrega in
zlega ter življenja in smrti (Zohar & Marshal, 2004).
Če se torej vprašamo, ali so zgolj razumske sposobnosti pri doživljanju sveta dovolj,
lahko zaključimo, da niso, saj smo priča, da so na potek nekaterih negativnih
zgodovinskih dogodkov imele velik vpliv osebnosti, ki so bile razumsko izjemno
nadarjene. Te razumske nadarjenosti so jim sicer omogočile ustvarjanje nekaterih
izjemnih podvigov na področju organizacije, znanosti, vojskovanja, ekonomije itd.,
vendar pa je bilo vse to marsikdaj usmerjeno k nečloveškemu ravnanju. Podobno se
je tudi Gardner (1995) spraševal o dveh razsežnostih človeške inteligence. Zanimalo
ga je, kako bi bilo mogoče v največji meri razviti intelektualne potenciale, pri tem pa
zagotoviti, da bi se ti potenciali uporabljali le v pozitivne in neškodljive namene.
Torej, človek lahko ima izjemne intelektualne sposobnosti, vendar je vprašanje, kako
in zakaj jih bo izkoristil.
Kateri del osebnosti ločuje med tem, kaj je dobro in slabo, kaj je pravilno in kaj
napačno? V devetdesetih letih 20. stoletja je avstrijski nevrolog Wolf Singer
raziskoval živčni proces, ki v možganih skrbi za združevanje in podeljevanje smisla
vsem našim izkušnjam. Pred tem so raziskovalci poznali le dve obliki organiziranosti
možganskega živčnega sistema. V prvi so, kot že rečeno, serijske (zaporedne)
nevronske povezave, ki omogočajo možganskemu živčevju, da sledi pravilom korak
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Daje sposobnost opazovanja stvari izven ustaljenih okvirjev (ideologij, religij, prepričanj, družbenih
norm) ter s tem omogoča iskanje novih rešitev in poti (strategij).
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za korakom ter misli logično in razumsko. Ta del se povezuje z razumsko
inteligenco, značilna pa je tudi za računalniške aplikacije. Pri drugi raziskavi so
raziskali mrežno (povezovalno) organizacijo nevronov, tu gre za skupke več deset
tisoč nevronov, ki so naključno povezani z drugimi skupki nevronov. Te nevronske
mreže so del inteligence, ki upravlja emocije, prepoznava vzorce in vzpostavlja
navade, te sposobnosti so značilne tudi za živali. Obe raziskavi potrjujejo stališča
psihologov, ki govorijo o emocionalnem in razumskem delu uma. Tretjo vrsto
raziskav, ki jo je, kot že rečeno, naredil Wolf Singer, pa govori o združevalnih
nevronskih oscilacijah. Ta nihanja predstavljajo tretjo vrsto mišljenja – spajajoče
mišljenje (Zohar & Marshall, 2004). Zohar & Marshall to vrsto mišljenja povezujeta
z »duhovno inteligentnostjo«. To naj bi bila inteligenca, ki temelji na povezujočem
pojavu nevronskih nihanj s frekvenco 40 Hz, ki zajema celotne možgane 29. Na tej
stopnji frekvence so aktivni celotni možgani, saj je to frekvenca, ki povezuje različne
predele možganov v enotno oscilacijo (Singer W., 2007). Singer & Gray sta uspela
dokazati, da takšna sočasna medsebojna nihanja možganskih valov združujejo naše
zaznave, izkušnje in znanja, kar nam daje transcedentalno razsežnost. Brez teh
zaznav bi svet doživljali le v nesmiselnih koščkih (Zohar & Marshall, 2004).
Vendar pri možganskem nihanju ne gre le za nihanje 40 Hz, ampak za nihanje na
različnih frekvencah, Bazhenov & Timofeev (2006); Llinas (2008) McCarley &
Sinton (2008); Zohar & Marshall (2004) so ta nihanja razdelili na:


Infra-počasno: 0.02–0.1 Hz,



Delta: 0.1–4 Hz (globok spanec, nezavest, koma – dojenčki),



Theta: 4–8 Hz (spanje, sanje, počivanje – mlajši otroci),



Alfa: 8–12 Hz (sproščenost, umirjenost – starejši otroci),



Beta: 12–30 Hz (pozorna umska aktivnost in osredotočenost – odrasli),



Gama: 30–80 Hz (razširjena zavest – nihanje po celotnih možganih),



Ultra hitro: 100–600 Hz (odkrit v hipotalamusu).

Različna nihanja se pojavljajo pri različnih aktivnostih, pri tem ima vsaka aktivnost
svojo vrsto nihanja na točno določenem predelu možganov, kjer se nahaja. Nihanje
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Rodolfo Llinas je dokazal, da je prisotnost zavesti v telesu neposredno povezana z nevronsko
oscilacijo frekvence 40 Hz (glej Zohar & Marshal, 2004, str. 77).
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40 Hz pa je nihanje, ki povezuje vse možganske predele (celotno možgansko skorjo
in vse globlje plasti) in je neodvisno od električnega naboja posameznega nevrita,
nevrona ali lokalizirane skupine nevronov. To omogoča možganom, da se sami
sporazumevajo s sabo, kar jim daje holistični vidik, saj obstaja aktivna povezava
vseh informacij. Tukaj se vsi nevroni vedejo kot posamezni glasovi, ki postanejo en
glas množičnega zbora (Zohar & Marshall, 2004).
Možganska nihanja pa naj bi se spreminjala tudi s staranjem. Šercar & Trojar (2009)
pravita, da skozi celotno življenjsko obdobje od rojstva do smrti prihaja do opaznih
sprememb frekvenc v aktivnosti možganov. Na primer, alfa frekvenca ima v mladosti
svoj maksimum okrog 12 Hz, v obdobju od 25. do 30. leta starosti pa se začne
frekvenca alfa postopoma zmanjševati, v 60. letu starosti je okrog 9 Hz, po 80. letu
starosti pa upade na 8 do 8,5 Hz.
Starostne spremembe vplivajo na samo področje možganskih nihanj, prav tako pa
tudi na zmožnosti zaznavanja, obdelave informacij, spomina, verbalnih in
prostorskih sposobnosti, kognitivnih sposobnosti in na stanje mentalnega zdravja.
Zanimivo je, da s starostnimi spremembami kognitivne funkcije, kot sta na primer
spomin in pozornost, upadejo, to pa ne velja za implicitno znanje, ki je značilno za
modrost, ta ne upada s staranjem, ampak je ravno obratno, s staranjem se celo
povečuje (Šercar & Trojar, 2009) .
Kako pa lahko ugotovimo upad ali rast človekovih zmožnosti? Tako kot je mogoče
umske aktivnosti v možganih meriti z aparaturami, so za merjenje morale, vrednot,
duhovnosti, modrosti na voljo različni psihometrični testi. Musek pravi, da je
psihometrična validacija duhovnosti povsem primerljiva z

vsemi ostalimi

samoocenjvalnimi pristopi doživljanj v psihologiji (Musek, 2010).
V empiričnem raziskovanju so avtorji za merilo modrosti uporabili kvaliteto
odgovorov na življenjske dileme, povezane s težavnimi življenjskimi odločitvami.
Rezultati, ki so jih dobili, so pokazali, da se modrost spreminja glede na časovna
življenjska obdobja, vendar za razliko od fizičnih in kognitivnih funkcij ravno v
obratni smeri. Za modrost je značilno, kot smo že omenili, da se s starostjo povečuje,
saj so izmerili bistveno večjo stopnjo modrosti pri odraslih kot pa pri adolescentih.
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Res pa je, da takšnega strmega naraščanja modrosti, kot ga je zaznati iz leta v leto pri
adolescentih, pri odraslih ni. Pri otrocih in odraslih se napredovanje stopnjuje zelo
počasi in tudi ne kaj bistveno. Pri adolescentih pa je bil zaznan zelo velik in hiter
preskok navzgor (Musek, 2010).
Musek & Maravič (2004) sta v raziskovanju medsebojnih odvisnosti med
vrednotnimi usmeritvami in duhovno inteligentnostjo izpostavila modrost kot le eno
izmed njenih vrednot, vendar pa jo Šercar & Trojar (2009) v svojem članku
predstavljata kot povsem enakovredno duhovni inteligentnosti30. Slednja jo
priznavata kot upravičen predmet proučevanja, ki je za reševanje problemov in za
prilagajanje na spremembe v okolju poleg inteligentnost in znanja bistvenega
pomena. Modrost naj bi bila na koncu sklenjene verige podatki-informacije-znanjemodrost, vendar pa to ni pravo bistvo modrosti, pravo bistvo modrosti je razlikovanje
dobrega od slabega, koristnega od škodljivega, resnice od iluzije. Z modrostjo so
povezane

tudi

nekatere

ključne

besede,

kot

so

razumevanje,

empatija,

samoopazovanje, uravnovešenje, sistematično mišljenje itd.
Sodobne teorije modrosti v osnovi sledijo predvsem dvema modeloma. V prvi
skupini so teorije, ki zagovarjajo implicitne modele modrosti, v drugi pa so teorije, ki
zagovarjajo eksplicitne modele modrosti (Musek, 2010). Nekateri ta dva modela
povezujejo tudi z vzhodnim in zahodnim izročilom modrosti. Zahodni poudarja zgolj
kognitivno dimenzijo modrosti, ki se nanaša na eksplicitni model, vzhodni pa si
prizadeva poleg kognitivnih integrirati tudi refleksivne in afektivne elemente, zanj so
značilne predvsem implicitne sestavine. Za implicitno znanje je značilno tudi, da je
del nezavednega področja psihe (Polany v: Šercar & Trojar, 2009), torej se je za
dostop do tega znanja potrebno premakniti preko zavednega v nezavedno s posebno
občutljivostjo za informacije, ki so shranjene v tem delu psihe. Pri tem pa naj bi si
bilo mogoče pomagali celo z različnimi tehnikami, kot so lucidne sanje, meditacija,
sinhronizacija leve in desne možganske hemisfere, ustavitev zavestnega itd. (Šercar
& Trojar, 2009).

30

Tukaj gre za enako pomembnost duhovne inteligentnosti in modrosti in ne za njuno definiranje.
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Avtorja trdita, da kognitivna sestavina (razumska inteligentnost) modrosti vključuje
razumevanje življenja in željo po spoznavanju resnice o različnih vidikih človekove
narave, strpnost do različnih pogledov in nedoločnosti ter sposobnost sprejemanja
pomembnih odločitev v nepredvidljivih in negotovih situacijah. Afektivni element
(emocionalna inteligentnost) zajema prisotnost pozitivnih emocij do drugih bitij
(sočutje, empatija, usmiljenje) in odsotnost negativnih emocij do drugih bitij
(ravnodušnost). Refleksivna sestavina (duhovna inteligentnost) pa predstavlja
sposobnost razumevanja pojavov in dogodkov z različnih vidikov ter sposobnost
odpravljanja subjektivnosti, pristranskosti in nepravičnosti do drugih bitij in okolja
(Šercar & Trojar, 2009; glej tudi Ardelt, 2003).
Ko torej govorimo o modrosti kot značilnosti, ki je enakovredna duhovni
inteligentnosti, se to nanaša predvsem na vzhodni koncept modrosti, saj so zanj,
poleg kognitivnih znanj, pomembne tudi refleksivne in afektivne sestavine, ki
predstavljajo implicitni model modrosti. Predvsem refleksivne komponente lahko
povezujemo

s transcedentalno razsežnostjo, kar je značilno za duhovno

inteligentnost.
Tudi Sternberg je modrost ločil od splošne (razumske) inteligentnosti in
ustvarjalnosti. V njegovem pojmovanju modrosti gre poleg kognitivnih sposobnosti
tudi za visoko stopnjo empatičnega razumevanja problemov drugih ter upoštevanje
različnih mnenj in zmožnost pridobivanja znanj od drugih. Moder človek zna
poslušati in priznati svojo napako (Musek, 2010). Sternberg je uravnovesil implicitno
in eksplicitno znanje. V njegovi teoriji je modrost vrednostna uporaba implicitnega
in proceduralnega znanja za reševanje nastalih težav, ki ni samo v prid lastni koristi,
ampak tudi v prid drugih, z namenom uresničevanja splošnega dobra. Modra oseba
naj bi se zavedala, da modrost ni le stvar znanja ali intelektualnih sposobnosti, ampak
je pomembno tudi, kako in zakaj se to znanje uporablja. Inteligenčni količnik (IQ) se
je v zadnjih nekaj desetletjih ali celo stoletjih bistveno povečeval, kljub temu pa se
krivice in druge strahote človeštva niso prav dosti zmanjševale. To dokazuje, da za
reševanje problemov človeštva zgolj intelektualne sposobnosti niso dovolj; sicer je
res, da so osnova za modrost, ampak niso dovolj (Musek, 2010). Nujen je tudi
občutek za soljudi, ostala čuteča bitja in celotno okolje, ki nas obkroža.
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Sternberg je v svoji definiciji uravnovešene modrosti modrega človeka opredelil kot
tistega, ki uporablja svojo inteligentnost v splošno dobro na ta način, da na
kratkoročen in dolgoročen rok uravnoveša intrapersonalne (lastne interese),
interpersonalne (interese drugih) in ekstrapersonalne interese (vidike okolja), s
pomočjo poudarjanja vrednot, ki omogočajo izbiro okolja, njegovemu prilagajanju in
preoblikovanjem le-tega (Sternberg v: Musek, 2010). Modrost je rezultat uporabe
intelektualnih sposobnosti za dosego splošnega dobra, ki ni vezan na čas, ampak je
trajen. To pa ni le način razmišljanja, ampak tudi način delovanja. Tako modrost ni le
modrovanje, ampak tudi primerno delovanje za dobro vseh. Po našem mnenju je
modrost skrbno delovanje v dobro celotnega človeštva, ki naj traja neomejeno.
Osnova modrosti sta inteligentnost za doseganje uspeha in ustvarjalnost, potrebno pa
je tudi prepoznavanje vrednot kot meril pri doseganju splošnega dobrega skozi
ravnovesje med lastnimi interesi, interesi drugih in zunanjimi interesi, to je vidiki
okolja, v katerem živimo. Za modrega je značilno, da interese drugih postavlja pred
lastne interese, in to na način, ki omogoča skrb za splošno dobro, hkrati pa se zaveda,
da je splošno dobro lahko za ene tudi drugačnega videza kakor za druge (Šercar &
Trojar, 2009).
Zaključimo lahko, da v kolikor upoštevamo implicitni (vzhodni) model modrosti, sta
modrost in duhovna inteligentnost različna izraza, ki kažeta podobnosti širine smisla
bivanja. Pri obeh je zaznati željo po povezovanju delov v celoto in skrb za njo. V
primeru eksplicitnega (zahodnega) modela modrosti pa ne gre govoriti o duhovni
inteligentnosti, saj primanjkujejo refleksivni in afektivni elementi.
Čeprav Wigglesworth (2006) in nekateri drugi avtorji dajejo duhovni inteligentnosti
širši pomen kakor modrosti, lahko mi dokazujemo tudi obratno. Implicitni model
modrosti je sestavljen iz kognitivnih sposobnosti, ki se nanašajo predvsem na
razumsko inteligentnost, afektivne sposobnosti na emocionalno inteligentnost,
refleksivne sposobnosti pa na duhovno inteligentnost. Potemtakem je implicitni
model modrosti širši pojem, saj je duhovna inteligentnost zgolj njen bistveni sestavni
del. V vsakem primeru je za nas duhovna inteligentnost najpomembnejša razsežnost
človekovega bivanja, saj omogoča človeku doživljanje celote bivajočega.
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Tako implicitni model modrosti kot duhovna inteligentnost imata sposobnost za
ustvarjanje splošnega dobra v družbi. Obe ti človekovi zmožnosti presegata splošno
razumskost in emocionalno občutljivost, pri tem pa poudarjata višji namen bivanja,
ki omogoča, da vsakdo najde svoje mesto v shemi, ki naj bo dovolj široka za vse31.
Ob tem dodajmo, da so tudi stari Grki za najvišje človekovo spoznanje imeli
modrost (sophio). Modrost je hkrati vrh filozofije, pravo spoznanje bivajočega in
substance, saj je šele z njo sklenjeno znanje o bivajočem (Ule, 1996, str. 47).
Oba pojma, tako duhovna inteligentnost kakor tudi modrost, predstavljata zrelo
stopnjo v človekovem razvoju, ki omogoča razumevanje lastnega položaja v svetu in
delovanje v dobro celote. Posameznik na tej stopnji razvoja ne doživlja svojega
lastnega dobra kot ločenega od celote, ampak čuti odgovornost razširjeno na najširšo
skupnost, ki ga obkroža.
Za takšno doživljanje pa so potrebne vse tri omenjene inteligence, tj. razumska,
emocionalna in duhovna inteligenca. Glede na to, da za Aristotela »moder človek«
ne pomeni le spoznavnega ideala, temveč tudi etiški cilj, je etika nujen element vsake
razprave, ki se navezuje na duhovno inteligenco. V nadaljevanju bomo zato
spregovorili o etiki.
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Modrosti in duhovne inteligentnosti ne smemo enačiti z religijo ali vero. Zgolj religiozno verovanje
ne predstavlja nujno tudi visoke stopnje duhovne inteligentnosti in modrosti, saj je ogromno
humanistov in ateistov, ki ju tudi posedujejo. Duhovna inteligentnost, kot jo predstavljata Zohar &
Marshall (2004), je notranja prirojena zmožnost možganov in psihe, da razrešuje najtežja življenjska
vprašanja. Duhovna inteligentnost ni odvisna od kulture in ustaljenih vrednot, ampak ustvarja
možnost, da človek sploh lahko privzame določene vrednote, ki so družbeno pomembne. Vse to pa
enako velja tudi za modrost.
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6

ETIŠKA IZHODIŠČA

V tem poglavju bomo govorili o etiki oz. moralni filozofiji, pri čemer jo bomo na
splošno opredelili, osvetlili iz zgodovinskega vidika ter predstavili njena različna
področja, ki jih obravnava in nekatere teorije, ki jih vsebuje. Ta del bo tudi podlaga
za kasnejšo aplikacijo na področje mangementa.
Etika je filozofska disciplina, ki raziskuje temeljne kriterije moralnega vedenja, kar
lahko razumemo predvsem kot splošno teoretično in racionalno utemeljevanje
moralnosti. Je panoga, ki se ukvarja s filozofskim razglabljanjem o moralnosti,
njenimi bistvenimi pojmi in smisli ter opredeljuje njene normative in druga praktična
navodila. Njena osrednja vprašanja so: »kaj je dobro in pravilno«, »kaj lahko in česa
ne smemo početi«, »kateri značaj je pravi in kateri ni« itd. Sami odgovori na ta
vprašanja sicer niso težki, skoraj vsak razumen posameznik pa je sposoben na njih
tudi pravilno odgovoriti. Obrazložiti in opravičiti te odgovore pa predstavlja nekoliko
težjo nalogo, saj zahteva poglobljen filozofski uvid v različna moralna razglabljanja
(Veber, 1923).
Z moralnimi vprašanji se srečujemo vsi ljudje vseh spolov, narodnosti in kultur ter
vseh starosti. Vsak izmed nas se v svojem življenju srečuje z moralnimi vprašanji že
od samega otroštva. Kljub temu pa etika ni le nekaj, kar bi bilo samoumevno in
podarjeno z rojstvom, čeprav imajo nekateri zanjo večjo in drugi manjšo občutljivost.
V zgodovini so bili predvsem filozofi tisti, ki so etiko obravnavali in razvijali njene
koncepte. Kljub temu pa filozofi niso bili edini, saj so se s temi vprašanji srečevali
tudi starodavni zdravilci, družbeni voditelji, duhovni vodje, vojskovodje in še kdo.
Prav tako pa tudi danes etika ni namenjena le filozofskim razpravam, ampak je to
znanost, ki raziskuje človekov odnos do sebe, soljudi, drugih bitij, okolja in
celotnega stvarstva.
Strokovno se etika pojmuje kot filozofska disciplina, ki poskuša razumeti, pojasniti
in upravičiti različne elemente človekovih vsakdanjih moralnih izkustev. Ta izkustva
so lahko različne moralne emocije, moralne dileme, moralne sodbe, moralna
razhajanja in na koncu seveda moralne odločitve ter dejanja. Etika se torej v svojem
izvoru ukvarja z moralnim izkustvom ljudi (Klampfer, 2003), vendar pa se iz tega
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izkustva razvija tudi v sistematični proces, ki obravnava različne koncepte in vidike o
tem, katero ravnanje je pravilno in/ali katero napačno.
Velikokrat lahko vidimo, da se etika in morala enačita, kot da imata povsem isti
pomen. Sicer obravnavata enaka vrednostna načela, vendar pa je njun medsebojni
odnos različen. Obstoj obeh besed je posledica dveh različnih korenov z istim
pomenom. Morala je nastala iz latinske besede »moralis«, etika pa iz grške besede
»ethikos«. Izvorno imata obe besedi isti pomen, skozi čas pa je med njima kljub
temu prišlo do manjše razlike. Za moralo lahko rečemo, da je prisotna v vsaki družbi
ali skupnosti v obliki navad, običajev, šeg. Njen namen pa je omogočanje kulturnih
relacij med samimi ljudmi in z ostalim okoljem. Etika pa za razliko od morale ni
vezana le na skupke človekovega obnašanja, ampak je filozofska teorija, katere
predmet je morala. Ta je ponavadi omejena na posamezna pravila, norme in kodekse
vedenja ljudi predvsem specifičnih poklicnih skupin. Etika je torej filozofski nauk, ki
proučuje pojem družbene morale (Berlogar, 2000). S tem se kot strukturna kategorija
navezuje na družbo in postavljanje družbenih norm, pri morali pa gre bolj za osebno
kategorijo, ki postavlja norme, kako naj se ljudje vedejo, da bi lahko zagotovili
»dobro« družbo (Schmid, 2008).

6.1

Pregled različnih področij etike

Etika se lahko v grobem razdeli predvsem na dva dela (Klampfer, 2003, str. 16):


teoretično in



praktično etiko.

Teoretična etika nam pojasnjuje, kaj je moralna sodba, praktična etika pa moralno
sodi. Teoretično etiko imenujemo metaetika, praktično pa delimo naprej na
normativno in uporabno. Normativna etika se ukvarja z oblikovanjem in
pojasnjevanjem moralnih načel, uporabna etika s specifičnimi etiškimi vprašanji na
področju medicine, poslovanja, medijev, okolja, policije, reprodukcije prebivalstva,
vojskovanja, genetike itd. (Sruk, 1999), metaetika pa s primerjanjem normativnih
etiških teorij in njihovo sprejemljivostjo (Strahovnik, 2004).
Medtem ko normativna etika poskuša najti kriterije, ki določajo, kaj je pravilno in kaj
napačno, metaetika raziskuje, zakaj so ti kriteriji takšni, kot so in od kod izvirajo.
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Npr.: ubijanje je nemoralno. Normativna etika bo določala, zakaj in v katerih
okoliščinah je neko ubijanje nemoralno. Metaetiko pa zanima, ali je dejstvo, da je
ubijanje nemoralno, objektivno ali subjektivno stališče; ali je ubijanje nemoralno
samo iz določenega družbeno-kulturnega vidika oz. prepričanja ali pa je to
univerzalno dejstvo. Za praktična področja delovanja je sicer metaetika manj
pomembna, vendar pa lahko razjasni prenekatera ozadja, ki so pomembna predvsem
takrat, kadar prihaja do etiških razhajanj.
6.1.1 Metaetika
Vse moralne sodbe temeljijo na vsaj enem izmed naslednjih temeljev moralnega
presojanja: razlogu, načelu, pravilu, vrednoti ali vrlini. Teorije se tako razlikujejo
tudi po tem, na kakšnem temelju stojijo. Za nekatere so, kot bomo videli, značilna
načela in pravila, za druge vrline in vrednote, za tretje pa moralni razlogi, ki imajo v
dani situaciji največji pomen (Strahovnik, 2009a).
Na podlagi tega dejstva obstajajo tudi naslednji etiški vidiki, ki se nanašajo na
generalizem in partikularizem. Poglejmo si, kako Strahovnik (2003, str. 63) razvršča
različne etiške teorije skozi naslednja tri metaetična stališča.
1)

Moralnim monizem – pravi, da obstaja »eno samo splošno moralno načelo«,

ki predstavlja kriterij moralne pravilnosti in napačnosti naših dejanj in h kateremu
moramo pri našem moralnem presojanju in delovanju težiti.
2)

Moralni pluralizem – pravi, da obstaja »več med seboj neodvisnih moralnih

načel«, ki so pomembna za opredelitev moralne pravilnosti ali napačnosti naših
dejanj. Katera od teh načel imajo v posamezni situaciji prednosti in so s tem
pomembnejša, pa je predvsem odvisno od naše pravilne moralne presoje določene
situacije.
3)

Moralni partikularizem – pa pravi, da »kristalizacija moralnih značilnosti

nima pomembne vloge« pri določanju moralne pravilnosti in napačnosti dejanj. Kajti
»moralno pomembni razlogi« so namreč v celoti odvisni od narave vsake posamezne
situacije, ki se pojavi pred nami. Pri moralnem presojanju in delovanju je potrebno
pripisati veliko večji pomen moralni izkušenosti, moralni intuiciji, sposobnostih
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prepoznavanja moralno pomembnih značilnosti in dobri presoji, kot pa sledenju
splošnim načelom in pravilom.
Strahovnik možnost (1) in (2) združuje pod pojmom moralnega generalizma, vendar
z zadržkom, saj naj bi to veljalo le pri nekaterih vidikih moralnega pluralizma. V
drugih primerih pa se moralni pluralizem uvršča tudi v možnost (3), ki predstavlja
moralni partikularizem. Medtem ko je za moralni generalizem značilno, da vsebuje
eno ali več splošnih načel, ki naj bodo kriterij za usmerjanje dejanj, je za moralni
partikularizem značilno, da takšna načela zavrača, pri tem pa zagovarja razum,
intuicijo in kontekst. »Partikularizem je torej nasprotje generalizma« (Strahovnik,
2003, str. 63).
Metaetika je torej najbolj abstraktna panoga, ki se ukvarja s teoretskimi problemi
obstoja in objektivnostmi moralnih lastnosti ter načini njihove spoznave (Klampfer
v: Miščević et al., 2006). V ožjem pomenu se ukvarja predvsem s primerjanjem
različnih normativnih etiških teorij in jih obravnava glede na njihove značilnosti kot
teorije, npr. glede na kategorije konsistentnosti, koherentnosti, sprejemljivosti,
problematičnih splošno filozofskih predpostavk ipd. V širšem pomenu pa lahko
gledamo na metaetiko kot na samostojno filozofsko disciplino, ki se ukvarja z
vprašanji o naravi same moralne teorije oziroma z vprašanji o naravi samih moralnih
vprašanj in sodb. Če normativno etiko zanima, katere lastnosti pripomorejo k temu,
da je neko dejanje moralno pravilno ali nepravilno, kdaj za neko osebo lahko rečemo,
da je dobra ali slaba ipd., bo metaetiko zanimalo, katere vrste lastnosti so to in kako
lahko upravičimo svoje moralne sodbe (Strahovnik, 2004, str. 439). S tem se naša
trenutna razprava o metaetiki konča, čeprav smo se je v bistvu zgolj dotaknili, kajti
slednja je obširno filozofsko področje, ki pa za nas ni posebej relevantno. Kasneje se
bodo nekatere od naših razprav nanašale ravno na to (metaetično) področje. V
nadaljevanju si poglejmo nekoliko več o uporabni in predvsem o normativni etiki.
6.1.2 Uporabna etika
Uporabna etika32 je veja etike, ki obravnava posebna, moralno sporna vprašanja, kot
so splav, pravice živali, evtanazija itd. V zadnjih desetletjih so se uporabna etiška
32

Za »uporabno« etiko se pogosto uporablja izraz »aplikativna« etika.
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vprašanja začela obravnavati v različnih poklicnih skupinah: medicinski etiki,
poslovni etiki, bioetiki, okoljski etiki, novinarski etiki itd. (Fieser, 2009). Uporabna
etika ni namenjena le filozofom in drugim teoretikom, ampak je posebej namenjena
praktikom, ki jo uporabljajo v svojih strokah in poklicih, saj proučuje uporabo
moralnih načel na posameznih poklicnih področjih. Nastala je kot spoznanje, da
mora teorija služiti praksi, praksa pa teoriji. Teoretiki naj ne bi narekovali praktikom
norm, ki usmerjajo njihovo poklicno delo, v kolikor ne poznajo podrobnosti dela ter
omejitev le-tega. Prav tako pa se morajo praktiki zavedati dejstva, da njihova znanja,
izkušnje in intuicija ne zadostujejo za samostojno utemeljevanje moralnih sodb
(Pagon, 2000).
V kolikor bi etiko obravnavali le s teoretičnega stališča, to ne bi imelo nobenega
smisla. Tudi Singer P. (2008) pravi, da etika ni idealen sistem, ki bi bil spoštovan le
v teoriji, v praksi pa naj se ne bi obnesel. Prej lahko rečemo, da ima etiška sodba, ki
se ne obnese v praksi, prav gotovo etiško pomanjkljivost tudi v teoriji, kajti ves
smisel etiške presoje je ravno usmerjanje prakse.
Tako je uporabna etika ožje področje etike, ki se ukvarja s proučevanjem uporabe
moralnih načel na posameznih področjih človekovega delovanja. Najbolj znani
področji uporabne etike sta medicinska in poslovna etika, vendar pa se pojem nanaša
na vse tiste etike, ki imajo svoj izvor v sami praksi. Ponavadi je določena s strani
organizacij in strok v obliki standardov in kodeksov etike. K uporabni etiki se
prišteva tudi osebna etika, ki izhaja iz vsakega posameznika in je pomemben del
poklicne etike, saj jo vsak posameznik vgrajuje v okolje na sebi svojstven način
(Jacorzynski, 2011).
Vsaka stroka in poklic imata nekatere svoje specifične značilnosti, ki se nanašajo na
etiška vprašanja, saj je vsaka dejavnost usmerjena k zadovoljevanju javnih potreb, pa
naj si bodo to v fizični ali nefizični obliki. Sicer je vsaka dejavnost opredeljena z
določenimi pravno-zakonskimi ureditvami, vendar pa v teh ureditvah ni mogoče
predvideti in zaobjeti vseh razmerij do določenih vprašanj. Vemo, da se moralna
vprašanja formalno ne morejo opredeliti z drugimi sredstvi kot z etiškimi kodeksi in
standardi.
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Vsega pa vendar ni mogoče smatrati za področje uporabne etike. Da se nek problem
lahko šteje v uporabno etiko, mora izponjevati vsaj dve splošni značilnosti.
1)

Prva značilnost je ta, da morata biti dve veliki skupini ljudi, ki si pri

določenem spornem vprašanju nasprotujeta. Na vprašanje vožnje mimo žrtve nesreče
se večinoma vsi strinjamo, da je to dejanje izredno nemoralno. Nasprotno pa je zelo
sporno vprašanje uporaba in posedovanje strelnega orožja, saj obstajata dve večji
skupini ljudi, ki si medsebojno nasprotujeta. Ena se poteguje za možnost
posedovanja in uporabe strelnega orožja 33, druga pa temu nasprotuje. Torej med
dvema skupinama z različnimi stališči mora obstajati nesoglasje oz. različni interes.
2)

Druga značilnost pa je ta, da mora biti problem, ki ga obravnava, izrazito

moralne narave. Obstaja veliko vprašanj, ki so si lahko medsebojno nasprotujoči,
vendar ni nujno, da so vsa ta vprašanja moralne narave; veliko od njih je pomembnih
za socialno ali sociološko področje, ne pa tudi za moralno. Pogosto se vprašanja
socialne politike in morale prekrivajo. Takšen je na primer umor, ki je tako družbeno
kot moralno vprašanje. Kljub temu pa sta si obe skupini vprašanj, socialnih in
moralnih, pogosto različni. Na primer, mnogi ljudje trdijo, da je spolna promiskuiteta
nemoralna, vendar pa ne čutijo, da bi morali zakoni in socialna politika urejati spolno
vedenje. Da se obravnava določen problem v uporabni etiki, ni dovolj, da je to le
vprašanje socialne narave, ampak mora biti predvsem pomembno vprašanje za
moralo (Fieser 2009).
Uporabna etika se uporablja torej tam, kjer prihaja do izrazito moralnih vprašanjih in
možnosti medsebojnih nasprotovanj med skupinami, od katerih vsaka zagovarja
svoje stališče. Zaradi tega je potrebno jasno opredeliti merila, po katerih naj se člani
organizacije, ali kakšne druge posamezne skupine oz. združbe, ravnajo. Poleg
normativne etike torej obstaja še bolj specifično področje etike, ki se ukvarja s
povsem konkretnimi etiškimi vprašanji na posameznih poklicnih področjih in se
imenuje uporabna etika.
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Sporno vprašanje posedovanja in uporabe strelnega orožja se predvsem nanaša na ZDA in ne toliko
na EU.
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6.1.3 Normativna etika
Normativna etika obsega prikaz moralnih pravil in standardov, ki kažejo, kaj je
pravilno in kaj napačno ravnanje. Na nek način je to iskanje idealne podlage
pravilnega ravnanja (Sruk, 1999). Norma je to, kar določa, kakšno sme ali pa mora
biti določeno vedenje, ravnanje ali mišljenje. Etiške norme pa so to, kar uravnava
življenja in razmerja med ljudmi in okoljem (Sruk, 1986).
Fieser (2009) razvršča normativno etiko v tri teoretične koncepte:


Etiko vrlin,



Etiko dolžnosti (deontologijo),



Etiko posledic ravnanj (konsekvencializem).

Obstajajo torej različni etiški koncepti, v katerih se pojavljajo različne teorije, ki se
razlikujejo glede na različne značilnosti teh konceptov. V nadaljevanju bomo
predstavili dva različna sklopa teh teorij, in sicer: prvi sklop so teorije, ki izhajajo iz
»pravičnosti« kot načela, vrline in/ali vrednote, drugi sklop pa so oz. je teorija, ki naj
bi izhajala iz »skrbi«34 kot vrline, vrednote, prakse in/ali dolžnosti.

6.2

Etike pravičnosti in pojem pravičnosti

Te teorije sestavljata dva osrednja koncepta: »etika človekovih pravic« in »etika
pravičnosti«. Preden si pobliže ogledamo posamične teorije, naredimo pojmovno
analizo koncepta pravičnosti. Koncept »človekovih pravic« se nanaša na »Splošno
deklaracijo o človeških pravicah«35, katere temeljno načelo se glasi, »da se vsi ljudje
rodimo svobodni in enaki, tako po dostojanstvu kakor pravicah, pri tem je
prepovedano vsakršno razlikovanje ljudi glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo
ali kakršnokoli drugo okoliščino«. Pri tem konceptu ne gre govoriti o določeni etiški
teoriji, ampak o neki skupni etiški zaobljubi ali družbeni pogodbi, ki naj bi ji
človeštvo sledilo in upoštevalo v kar največji možni meri. Nekoliko širši koncept je
koncept pravičnosti, ta predstavlja t. i. »etiko pravičnosti«, katere temeljna načela so
34

skŕb -í ž (r) 1. aktivnost, prizadevanje: a) za uresničitev, normalen potek česa; b) za zadovoljitev
zlasti telesnih potreb; 2. dolžnost, obveznost (Ahlin et al, 2005).
35
Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo
št. 217 A (III).
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poštenje, enakopravnost in nepristranskost. K temu lahko dodamo še načelo naravnih
dolžnosti: pomagati drugim v stiski in nevarnosti ter odločati tako, da nihče ne utrpi
škode oz. da ni nepotrebnega trpljenja (Možina, Tavčar & Kneževič, 2004).
Pravičnost je koncept, s katerim se je filozofska misel najbolj približala ljudem v
vsakdanjemu življenju (Šimenc, 1997). Skozi zgodovino so nastajala različna
revolucionarna gibanja, ki so temeljila predvsem na borbi za pravičnost. Ena izmed
takšnih je bila zagotovo francoska revolucija (1789–1799), katere osnovne ideje so
bile »svoboda, enakost, bratstvo« (lat. liberté, égalité, fraternité). Nastala je kot
odgovor na nepravično družbeno razslojenost, povzročila pa je začetke demokratične
ureditve in enakost pravic vseh državljanov: svoboda govora, enakost pravic, zaščita
zasebne lastnine itd. (Lefebvre, 2007; Vovelle, 1989). Pomembna prelomnica je bila
tudi druga svetovna vojna, v kateri so se kršile pravice številnim narodom in drugim
skupinam, to je bilo temačno obdobje, ki pa je povzročilo tudi nekatere nove vidike
pravičnosti (Almond v: Singer P., 2004). Posledično so nastala različna družbena
gibanja tako na lokalni kakor na svetovni ravni36, ki so uveljavljala nova načela
pravičnosti tako za posamezne narode kakor druge skupine ljudi z različnimi interesi.
Klampfer (2003) pravi, da je pravica »upravičena« zahteva po nečem, upravičena pa
zato, ker pravic ne moremo imeti do vsega, kar si sami izmislimo in lastimo, ampak
le do tega, za kar smo objektivno upravičeni. To se predvsem nanaša na naše
temeljne potrebe in interese, ne pa toliko na naše želje, ki so ponavadi minljive in
manj potrebne. Potrebe in interesi so v primerjavi z željami bolj nespremenljivi,
trajnejši in nujnejši zaradi tesnejše povezanosti s tem, kar smo in kdo smo. Lahko bi
tudi rekli, da so pomembne za naš obstoj. Moralne pravice tako varujejo predvsem
naše najbolj temeljne potrebe in interese.
V (Ahlin et al., 2005) je pravica opredeljena kot nekaj, kar je v skladu s človekovimi
in družbenimi predstavami ter pravili o (moralnih) vrednotah, pravičnost pa kot
lastnost ali značilnost pravičnega človeka. Za Kholberga pa »pravičnost ni le pravilo
ali zbirka nekih pravil, ampak je moralno načelo …, je način delovanja, ki je za vse
enak in za katerega želimo, da ga vsi ljudje sprejemajo vedno in povsod« (Kholberg
36

Po drugi svetovni vojni so nastale: Organizacija združenih narodov (OZN) (1945), Svet Evrope
(1949), Evropsko sodišče za človekove pravice (1959) itd.
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v: Shapiro & Stefkovich, 2005, str. 12). Tudi Stres pravi, da naj bi bila pravičnost v
prvi vrsti vrlina in kvaliteta osebnega značaja, po drugi strani pa naj bi bila tudi
podlaga vsake družbene ureditve (Stres, 1996). Podobno meni tudi Rawls, saj
pravičnost pojmuje kot temeljno vrlino vseh družbenih institucij (Rawls, 1972).
»Pravičnost« naj bi bilo torej univerzalno načelo, ki ga vsak posameznik potrebuje
zase, obenem pa naj bi ga omogočal tudi drugim. Je družbena norma, ki omogoča
sobivanje ljudi, vendar ni nujno le norma, ampak je lahko tudi posameznikov osebni
značaj.
Po West-Burnhamu (2010) pomeni »pravica« tako v splošnem kakor tudi v ožjem
pomenu besede enakopravnost pred zakonom na vseh področjih družbenega
življenja. Poudarek je predvsem na konceptu pravične družbe, v kateri je
enakopravnost navzoča tako v socialnem, političnem in ekonomskem življenju, za
vse pa velja pravna enakost.
Vendar pa se lahko vprašamo, zakaj enakost. Zakaj izenačevati? Odgovorimo lahko,
»ker je pravično«, vendar se porodijo nova vprašanja: Kaj je pravično? Zakaj je
pravično? Ali »pravičnost« sploh zahteva »enakost«, in če jo, v kolikšni meri je
potem upravičeno utemeljevati tudi »neenakost«? Če rečemo drugače, ali med pojmi
»enako« in »pravično« obstaja beseda »je«, «in« ali »ali« (Schmid, 2008)? Vse je
torej odvisno od različnih vidikov, ki izhajajo iz različnih stališč.
Za teorije pravičnosti velja podobno kot za etiko nasploh in to je, da ne obstaja samo
ena teorija, en pristop ali en koncept, ampak jih je več, pri tem pa se lahko med seboj
razlikujejo, ignorirajo, kritizirajo ali celo nasprotujejo (Suda v: Schmid, 2008).
Teorije pravičnosti se torej razlikujejo med seboj, pri tem pa ne temeljijo več samo
na deontoloških načelih, tj. na dolžnostih, ampak tudi na ostalih, npr. utilitarnih,
vrlinskih idr., saj si lahko vsak etiški vidik razlaga pravičnost drugače. Odvisno je
seveda od pogleda in načel določene teorije 37.
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Schmid (2008, str. 65) pravi, da je v filozofski in etični razpravi na voljo cela vrsta različnih, delno
nasprotujočih si teorij pravičnosti: a) moralne teorije pravičnosti (Aristotelova, krščanska,
Machiavellijeva, Kantova, Smithova, Marxova itd.); b) utilitaristična teorija pravičnosti; c)
antiutilitaristične teorije pravičnosti (Rawlsova teorija pravičnosti, egalitaristične in neegalitaristične
teorije, komunitarizem itd.).
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Medtem ko bi lahko pravičnost razumeli tudi kot enakost vseh z vsemi, pa po Platonu
enakost ni naravno stanje, saj se vsi ljudje nikoli ne bodo strinjali s prepričanjem o
enakosti. Zanj enakost ne pomeni enakega položaja, kajti posamezniki nimajo enakih
zmožnosti. V kolikor pa osebe niso enake, ne morejo imeti enakih deležev. Tukaj gre
predvsem za pojem »primernosti«, saj se Platonova pravičnost menjave ne nanaša na
enake, ampak na primerne dele (Schmid, 2008). Tudi Aristotelovo načelo formalne
pravičnosti, kot bomo videli v naslednjem podpoglavju, zahteva, da so enaki
obravnavani enako, različni pa različno, vsi smo si enaki ali različni glede na
zasluge. Pri tem je Aristotel prvi vpeljal pojem »sorazmerne enakosti«, kar daje
pojmu pravičnosti nove dimenzije, te si bomo, kot že rečeno, pogledali v
nadaljevanju (Aristotel, prev. 2002).
S pravičnostjo so se torej veliko ukvarjali že starogrški filozofi, saj je bila za Platona
»pravičnost« poleg modrosti, poguma in zmernosti ena glavnih etiških vrlin, ki jo
omenja na dveh ravneh, na ravni države in ravni duše (Sruk, 1995). Pri obeh ravneh
gre za enak cilj, ki je ubrano in skladno delovanje vseh delov v dobro celote. Cilj
sodelovanja vseh delov v dobro celote pomeni, da je interes posameznega dela
drugotnega pomena v primerjavi z interesom celote (Šimenc, 1997). Torej vidimo
lahko, da je že pri Platonu opazen določen vidik, ki pravi, da je »dobro« celote
pomembnejše kot »dobro« posameznika. Platon je trdil tudi, da kot pravično ne
priznavamo le, kar nekaj nekomu pripada kot njegovo, temveč tudi, kar stori v skladu
s svojimi družbenimi nalogami in zahtevami (Schmid, 2008). Pravičnost se ne nanaša
zgolj na pravico do posesti nečesa, ampak tudi na izvrševanje dolžnosti. Poglejmo si
sedaj, kako razumejo pravičnost nekatere normativne teorije.
6.2.1 Etika vrlin in pravičnost
Koncept »etike vrlin« je najstarejši vidik etike, zanj je značilno, da daje večji
poudarek in pomen na razvoju dobrih navad ter značaja kakor pa na učenju in
poudarjanju pravil. Tukaj gre predvsem na razvoj dobrih značajskih lastnosti, ki jih
je mogoče razviti namensko z načrtnim ponavljajočim udejstvovanjem (Fieser,
2009). Značajske lastnosti so tiste osebnostne značilnosti, ki jih ponavadi ocenjujemo
z moralnega vidika, pri tem pa imajo na eni strani pomembno vlogo vrednote, na
drugi pa volja in motivacija (Musek & Pečjak, 2001).
39

Kako pa lahko pridobimo značajske lastnosti? Za etiko vrlin je sicer značilno, da
izhaja in notranjega značaja posameznika, vendar pa za značaj ni nujno, da je
psihološko motiviran le od znotraj, ampak je lahko tudi od zunaj, tj. iz okolja. Ko gre
za okolje, govorimo o vplivu vzgoje, vrednot in drugih družbeno-kulturnih norm, ki
spodbujajo posameznika k določenemu načinu mišljenja in udejstvovanja. Vendar
tako kot lahko okolje vpliva na razvoj pozitivnih značajskih lastnosti, tako lahko
vpliva tudi na razvoj negativnih značajskih lastnosti (Musek & Pečjak, 2001), kar
pomeni, da je za pravilen moralni razvoj potrebna zunanja kakor tudi notranja
pravilna usmerjenost. Pri notranji motiviranosti gre predvsem za razumsko sklepanje
(razumska inteligentnost), emocionalna doživljanja (emocionalna inteligentnost) in
seveda intuitivne pobude ter ugovor vesti (duhovna inteligentnost), ki motivirajo
določeno delovanje.
Čeprav je etika vrlin ena najstarejših in za mnoge ena izmed najpomembnejših etik,
ji mnogi pripisujejo tudi pomanjkljivosti. Trdijo, da naj bi bila v svojem bistvu
prazna, brez nekega notranjega smotra, ki bi pojasnjeval obnašanje človeka. Govori o
tem, »kakšen človek naj bom« in ne »kako naj ravnam«. Šlo naj bi le za domnevo, po
kateri naj bi bile vrline neka nagnjenja oz. pripravljenost za pravilne misli, občutja ali
dejanja. Očitajo ji tudi, da preveč poudarja posameznikovo nezdravo ukvarjanje
samega s sabo, poleg tega pa preveč poudarja izrazita in stabilna značajska
nagnjenja, ki so v nasprotju s človekovo psiho. Zaradi tega naj ne bi imela osnov za
konkuriranje utilitarizmu in deontologiji, ampak ju lahko le dopolnjuje (Hursthouse,
2012).
S temi kritikami se ne moremo povsem strinjati, morda res občutno poudarja
človekov stabilen značaj osebnosti, vendar se nam zdi to povsem primerno in nujno
za vzpostavitev urejene in moralno napredne človeške družbe. Prav zaradi tega bomo
v nadaljevanju (glej tudi pogl. 5.2.3) poskušali prikazati njen pomen in celovitost.
Če poskusimo določiti začetek »etike vrlin«, se moramo zagotovo usmeriti na
Aristotelovo etiko, za katero je značilno, da se je razvila v tri smeri:


eudaimonio,



teorijo »zdrave pameti« (angl. common sense),
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etiko skrbi38.

Pri tem povejmo, da je obstajalo še mnogo drugih vidikov, ki jih tukaj ne bomo
podrobneje obravnavali. Za nas so najpomembnejši zgornji trije, ki so se razvijali
skozi različna obdobja, odgovorili so na mnoga etiška vprašanja, mnogokrat pa so se
tudi spremenili glede na trenutno kritiko. Tako se npr. Michael Slote odmakne od
vidika zdrave pameti in se bolj približa motivom dobrote in radodarnosti, katerih
temelj so emocije. Za Slota so najpomembnejše tiste emocije, ki se nanašajo na
človekoljubnost (Athanassoulis, 2004), kar je značilno predvsem za »etiko skrbi«.
Etiko vrlin je torej moč razvijati v različne smeri, ki se razlikujejo glede na
posamezne nagibe. Vsebuje pa obe, nam etiško pomembni značilnosti, ki jih tukaj
izpostavljamo in to sta skrb in pravičnost kot vrlini.
Za starogrško etiko vrlin pa je značilno, da se je skozi vsa obdobja gibala predvsem
okrog dveh izrazov: »evdajmonije« in »arete« oz. kot se ta dva izraza tradicionalno
prevajata, »sreča« in »vrlina« (Rowe v: Singer P., 2004, str. 181). Za Aristotela je
bistvo etike opredeliti in uveljaviti najvišje dobro, ki ga imenuje »srečnost«
(eudaimonia), h kateri mora težiti tako vsak posameznik kakor tudi celotna družba.
Ta Aristotelova srečnost pa se je bolj nanašala na danes nam bolj znani pojem
»blaginje« kot pa neko subjektivno doživljanje sreče (Klampfer v: Miščević et al.,
2006). Aristotelova srečnost torej ne pomeni nekakšnega osebnega čutnega uživanja
in zadovoljstva, ampak bolj »splošno dobro« tako posameznikov kakor družbe. Za to
pa so nujno pri vsakem posamezniku potrebne tudi določene vrline, ki konec koncev
to srečnost tudi omogočajo.
Kot smo že omenili v uvodu, je Aristotel vse vrline razdelil na dve večji skupini:
»razumske« (dianoetične) in »nravstvene« (etiške). »Med razumske vrline spadajo
modrost, bistrost in pametnost, med nravstvene pa plemenitost in umerjenost«
(Aristotel, EN 1103a 7). Kako pa jih lahko uresničimo? Prve pridobimo z učenjem,
druge pa se nanašajo na značaj. V obe vrsti pa se je potrebno uvajati, treba se jih
navaditi oz. pridobiti navade, ki so utemeljene v volji, da delamo dobro. Aristotel
pravi, da to storimo s preudarnostjo oz. zdravo pametjo (phrónesis), ki omogoča
38

Tukaj obravnavana etika skrbi se nanaša na »etiko vrline« in ne na samostojno etično teorijo, ki
izvira iz feminizma.
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pravilne odločitve v različnih situacijah. Preudarnost je sposobnost praktičnega in
teoretičnega premišljevanja, ki omogoča namerna dejanja ali pa zadržanja (Aristotel
v: Miščević et al., 2006). S preudarnostjo torej ravnamo razumno in premišljeno ter
tako uveljavimo vrline, ki postanejo naše trajne navade in značilnosti. Preudarnost
oz. razsodnost je intelektualna vrlina, brez katere ni mogoče izvajati nobene druge
osebnostne vrline. Aristotel jo tudi imenuje »praktična razumnost«, ki obstaja v
soodvisnosti z nravstvenimi vrlinami. Za pravilno odločitev je vsekakor potrebna
moralna vrlina (arete), za pravilno dejanje pa potrebujemo tudi preudarnost. Njun
obstoj je medsebojno soodvisen, ena brez druge pa ne more obstajati (MacIntayre v:
Pevec Rozman, 2009).
Preudarnost namreč omogoča vrline kot sredino med »preveč ali premalo«, kar
predstavlja tudi Aristotelov temeljni nauk. Aristotel (EN 1109b 34) pravi o vrlini:
»Vsekakor ni dvoma, da je v vseh situacijah treba hvaliti srednjo mero, da pa je
skoraj neogibno zdrsniti včasih v smer pretiravanja, drugič v smer pomanjkanja.
Tako bomo tudi najlažje zadeli sredino, to je vrlino«.
Po Aristotelovem so torej vrline osebnostne značilnosti človeka, da v vsaki situaciji
najde sredino med »nedovoljeno prisotnostjo« in »pretirano poudarjenostjo« nečesa.
Na primer, vrlina kot je »hrabrost«, je sredina med strahopetnostjo in predrznostjo.
Največjo pozornost pa je Aristotel posvetil pravičnosti, ki jo je smatral za
najpomembnejšo, saj naj bi bila to po njegovem mnenju popolna vrlina, to je »vrlina
vseh vrlin«, ki v sebi vsebuje še vse ostale vrline (Pejović, 1988). Pejović pravi, da je
Aristotel dajal pravičnosti že skoraj tolikšen pomen, kakor sami eudaimoniji
(Pejović, 1988).
Berčić (2007) pravi, da so vrline človekove dobre značajske lastnosti, slabosti pa
slabe. Vrline in slabosti so nekakšne dispozicije delovanja – karakterne lastnosti, ki
so okvir za naša delovanja. To so relativno stabilne in relativno nespremenljive
značilnosti tako nas samih kakor tudi drugih ljudi okoli nas. Na ta način predstavljajo
osnovo za vsako vrednotenje naših dejanj, v določeni meri pa tudi omogočajo
predvidljivost našega obnašanja. Vendar pa te vrline niso nujno dane kar tako, same
od sebe, ampak jih je treba na razumski način tudi udejanjiti.
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V nasprotju s Platonom je trdil to tudi Aristotel; trdil je, da je najpomembnejše etično
ravnanje in ne le spoznanje. Zanj so pomembna ravnanja, ki jih opravljamo zaradi
njih samih in imajo sama svoj smisel v sebi. Aristotel ugotavlja, da ima vsaka
dejavnost svoj smoter39, zaradi tega je jasno, da obstaja več smotrov. Med temi
smotri niso vsi končne narave, ampak so nekateri od njih le za doseganje novih
smotrov. Za Aristotela je »najvišje dobro« končni smoter, saj ga želimo doseči zaradi
njega samega in ne, da bi želeli z njim doseči še kaj drugega. Zanj je ta končni
smoter »srečnost«, ki naj bi si jo po njegovem želeli bolj kot vse drugo na tem svetu,
ker je sama po sebi nekaj popolnega in samozadostnega. Ta srečnost ni povezana z
dobrinami in njihovo vsoto, ampak z samozadostnostjo, ki ne dopušča nobene
potrebe po čemerkoli drugem (Aristotel, EN 1097a–1097b).
Aristotel je torej trdil, da je »srečnost« najvišje dobro, to trditev pa ni le postavil,
ampak jo je tudi v svoji razpravi podrobno utemeljil. V naslednjih odstavkih bo
prikazana Aristotelova razumska razlaga, kako in zakaj je način človekovega
ravnanja pomemben.
Vsaka stvar, vsako živo bitje, tudi vsak telesni organ ima svojo specifično nalogo,
potem mora biti jasno, da jo ima tudi človek. Torej, tudi človek naj bi imel svoj
namen in nalogo, ki pa vendarle ni brezdelje, kot je to pri živalih.
»V osnovnih življenjskih potrebah se vsekakor ne razlikujemo od živali« (Aristotel,
EN 1097b 41–42). Kakšna pa je potemtakem človekova naloga, v čem se razlikuje
od drugih življenjskih oblik, ali ima sploh kakšno svojo specifično nalogo, ki je
lastna samo njemu? Aristotel pravi:
»Človekova naloga je torej razumno (ali vsaj ne brezumno) duševno udejstvovanje.
Naloga slehernega človeka in naloga odličnega človeka je po svoji razvrstitvi ista
(kot je npr. naloga slehernega kitarista in odličnega kitarista ista, kar velja tudi za
vse podobne primere, le da pri drugi možnosti dodamo nalogi še odlikovanje v tej
sposobnosti: naloga kitarista je – igrati na kitaro, naloga odličnega kitarista – dobro
igrati na kitaro). Če pa je to tako, tedaj pridemo do zaključka, da je človekovo
najvišje dobro – udejstvovanje duše v skladu z vrlino; in če je teh vrlin več – njeno
39

smóter -tra m (ọ) kar opredeljuje kaj glede na to, čemu je, obstaja; cilj, namen (Ahlin et al., 2005).
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udejstvovanje v skladu z najboljšo in najpopolnejšo vrlino. In to v toku polnega
življenja. Kajti ena lastovka še ne naredi pomladi in en dan tudi ne; tako tudi en sam
dan ali le kratko razdobje, človeka ne more narediti srečnega in blaženega«
(Aristotel, EN 1098a 8–25).
Človek se torej le v nečem razlikuje od vseh ostalih življenjskih oblik. Njegovo
delovanje je lahko usmerjeno v cilj z nekim namenom; npr. namen zdravstva je
zdravje, namen gospodarjenja je materialna blaginja, namen strategije je doseganje
zastavljenega cilja. Človek ima razum in lahko razmišlja, načrtuje in na koncu deluje.
Torej ni dovolj le razmišljanje, ampak je potrebno tudi udejstvovanje v življenju in to
udejstvovanje v skladu z vrlinami, saj le tako dobi človekovo življenje svoj pravi
namen. Kajti zgolj takšno življenje lahko naredi človeka srečnega in blaženega.
Po Aristotelu je torej človekov najvišji smoter »eudajmonija« (srečnost). To bi naj
bilo razumsko udejstvovanje, ki človeka izpolnjuje in ki je v skladju z vrlino ter traja
skozi celotno življenje. Za srečnost v življenju pa velja le tisto življenje, ki je v
skladju z vrlinami (Pevec Rozman, 2009).
Etika vrlin in pravičnost
Za Aristotela je pravičnost, podobno kot za Platona, najpopolnejša

in

najpomembnejša med vsemi vrlinami, saj naj bi bila temelj za skupno življenje v
vsaki človeški družbi. Aristotel pa jo je razdelil še naprej na »splošno« in »posebno«.
Splošna pravičnost se nanaša na posameznika, njegove lastnosti in navade, posebna
pa na poštenost v lastništvu (Sruk, 1995). Posebna se nadalje deli na distributivno
(razdelilno) pravičnost40 in na retributivno (izravnalno) pravičnost41, slednja se
nanaša na odnose z drugimi posamezniki (sem spada menjalna pravičnost in
poravnava krivic) (Denier, 2007; Santas v: Pevec Rozman, 2009; Stres, 1996).
Aristotel pa pravičnost razlikuje tudi na aritmetično (delitev na enake dele) in
geometrično (proporcionalno delitev) pravičnost. Menjalna pravičnost se smatra za
aritmetično zaradi tega, ker se dobrino oz. storitev zamenja za nekaj enakovrednega.

40

Socialna (distributivna) pravičnost; pravična razdelitev dobrin v družbi.
Izravnavajoča (korektivna) pravičnost; pravičnost, ki vzpostavlja ravnovesje med dvema osebama;
nanaša se na hotene oz. prostovoljne odnose, to so pogodbeni odnosi (nakup, prodaja, posojilo itd.) in
nehôtene oz. neprostovoljne odnose (umor, kraja, rop z uporabo sile itd.).
41
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Geometrična pravičnost pa je sorazmerna (proporcionalna) zaradi tega, ker pri delitvi
dobi večji del nečesa tisti, ki to bolj potrebuje ali si zasluži. Vendar pa se pri tem
postavlja novo vprašanje: kdo in zakaj potrebuje nekaj bolj in več od drugega in
kakšna so merila, ki določajo, kako naj se nekaj deli (Aristotel, prev. 2002). O tem
so si mnenja zelo različna, tako kot so si različne tudi številne teorije pravičnosti.
Tudi poravnava krivic oz. kaznovalna pravičnost je del izravnalne pravičnosti;
Aristotel jo je opredelil kot »povračilno pravičnost«. Po Aristotelu so pitagorejci42
povračilno pravičnost opredeljevali kot »pretrpeti isto, kar je kdo drugim prizadejal
(Aristotel, EN 1132b 26). To je seveda takrat, kadar gre za poravnavo krivic, kadar
pa gre za kazen, ki naj posameznika prevzgoji, pa moramo govoriti o geometrični
pravičnosti, saj je kazen nekaj povsem subjektivnega in ne objektivnega. Na primer,
določeno kazen v obliki denarnega zneska ne moremo enako odmeriti vsakemu, saj
imajo različni ljudje različne prihodke. Tako bi bila določena višina denarne kazni za
nekoga veliko večja breme oz. kazen kakor za drugega z večjim prihodkom, čeprav
bi temeljila na enakem prekršku.
Geometrična oz. sorazmerna pravičnost pa je aktualna tudi v zdravstvenih sistemih, o
čemer bomo podrobneje govorili v enem izmed naslednjih poglavij (glej pogl. 6.1.3).
Na primer, financiranje zdravstvenih storitev je lahko aritmetično, kar pomeni, da vsi
prispevajo v zdravstveni sklad enako, ne glede na njihov prihodek, posledično imajo
tudi vsi enake pravice koriščenja teh storitev. Druga možnost pa je geometrična
pravičnost, kjer bi bilo sofinanciranje storitev sorazmerno glede na prihodek. Razlika
je torej v subjektivnosti, saj je za tiste, ki imajo nižje prihodke, subjektivno
doživljanje prispevka mnogo večje, kakor za tiste z višjimi prihodki.
Če torej nadaljujemo, že pri Aristotelu lahko vidimo, da ni ene in edine pravičnosti,
temveč da je »pravično« vedno odvisno od konteksta. Pomembno vprašanje, ki se pri
tem vedno pojavlja, je: »Pravično glede na kaj?« Vendar se to vprašanje postavlja že
skozi celotno zgodovino, odgovor pa je različen glede na kulturo, tradicijo, politiko
itd.

42

Pitagorejci je naziv za skupino filozofov, ki so pripadali filozofskemu gibanju pitagorejstvo,
katerega začetnik je bil Pitagora.
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Tako so poleg starogrških tradicij pravičnost opredeljevale še mnoge druge tradicije,
ki jih tukaj ne bomo posebej omenjali. V sodobnem času se pravičnost pojmuje
predvsem kot del »družbene pogodbe«, ki omogoča enakopravnost in sožitje med
vsemi ljudmi (Sruk, 1995). Družbena pogodba omogoča izravnavo »naravnega
stanja«. Po principu naravnega stanja smo si medsebojno vsi različni, družbena
pogodba pa lahko omogoči enakost med različnimi, poudarjanje skupne koristi itd.
Tu gre za nenaravno stanje, ki ga je moč vzpostaviti z družbeno pogodbo. Po tem naj
bi se ljudje tudi razlikovali od živali, zaradi sočutja in dobrote lahko vzpostavimo s
pomočjo družbene pogodbe nenaravno stanje, kjer imamo vsi podobne pogoje za
dosego blaginje in sreče. Ena takšnih teorij je »utilitaristična« oblika pravičnosti, ki
je v zadnjih stoletjih zahodnemu mišljenju vtisnila še posebno velik pečat, saj vsi
socialno-družbeni sistemi v svojem bistvu poudarjajo ravno utilitarizem, ki ga bomo
predstavili v nadaljevanju kot eno izmed konsekvencialističnih etiških teorij.
6.2.2 Konsekvencialistične ali teleološke teorije in pravičnost
Konsekvencialistične teorije za razliko

od deontoloških 43,

ki zagovarjajo

brezpogojnost in nedotakljivost posameznih načel (katere naj se ne bi razveljavile v
nobenih okoliščinah, tudi za dosego najbolj vzvišenega cilja ali koristi ne),
poudarjajo ravno nasprotno. Pravijo, da je določeno dejanje moralno pravično, če so
posledice teh dejanj bolj ugodne (koristne) kot pa neugodne (nekoristne). Ko
presojaš neki postopek, bodi pozoren le na vrednost njegovih posledic (Kymlicka,
2005). Tukaj torej ne gre za pravičnost izbrane poti (strategije) do nekega cilja,
ampak za pravičnost skupnih koristi (ciljev), ki jih takšna pot prinese. Te teorije
raziskujejo, kakšne so naše moralne odgovornosti glede na posledice dejanj, ki smo
jih storili. Po pravilih konsekvencializma so pravilna tista moralna ravnanja, ki so
določena izključno z analiziranjem prednosti in koristi glede na posledice storjenih
dejanj (Fieser, 2009).
Konsekvencialistične teorije zavračajo univerzalnost nekaterih pravil in načel (ne
vseh), kar predstavlja objektivnost; zavračajo tudi intuicijo, vest in občutja, kar
predstavlja subjektivnost. Pripišemo pa jim lahko velik del preračunavanja in
43

Izjema so prima-facie oz. navidezne dolžnosti, kjer se ne upošteva zgolj eno posamezno splošno
načelo, ampak poleg drugih načel tudi določen razlog, premislek ali dejstvo (glej pogl. 4.2.3).
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statističnosti, saj je njihov namen doseganje pozitivnih koristi. Pri tem je
pomanjkljivost ta, da je potrebno za vsako dejanje ugotoviti, kakšne posledice
prinašajo, s tem pa so lahko tudi določene pravice posameznikov, za dobro večine,
kršene.
Večina različic konsekvencializma je veliko bolj podrobno definiranih, kot pa jih
opredeljuje splošno načelo. Med seboj se razlikujejo predvsem glede na posledice, ki
so pomembne za prizadete skupine ljudi. V povezavi s tem obstajajo tri
konsekvencialistične porazdelitve. Fieser (2009); Hladnik v: Šimenc et al. (2011) jih
delijo na:


Etiški egoizem: dejanje je moralno pravično, kadar so posledice teh ukrepov

ugodnejše od neugodnih le za tistega, ki ukrep izvaja.


Etiški altruizem: dejanje je moralno pravično, kadar so posledice teh ukrepov

ugodnejše od neugodnejših za vse, razen za samega izvajalca.


Utilitarizam: dejanje je moralno pravično, kadar so posledice teh ukrepov

ugodnejše od neugodnejših za vse udeležence.
V nadaljevanju bomo predstavili dva praktična primera, ki bosta ponazorila njihove
značilnosti. Med obema primeroma bo prikazana tudi značilna razlika, ki prikazuje,
da vsaka etiška teorija ni enako primerna za vsako področje delovanja ali situacijo.
Slednje se nanaša na razliko med utilitarizmom in deontologijo; specifično poglavje
o deontologiji bo sicer sledilo takoj zatem.
a)

Neka organizacija pri svojem obračunu poslovnega izida za tekoče

obračunsko obdobje beleži bistveno večji dobiček, kot ga je načrtovala. Načrtovani
del dobička namerava vložiti v nove investicije, nenačrtovanega pa razdeliti med
notranje udeležence organizacije.
Poglejmo si, kakšne so možnosti posledic za različne skupine udeležencev44
organizacije po konsekvencialističnih merilih.

44

V našem primeru se bomo osredotočili zgolj na notranje udeležence (lastnike, upravitelje, delavce).
V kolikor bi zajeli tudi zunanje udeležence, bi bila vrsta konsekvencialističnega vidika odvisna tudi od
odnosa in relacij med zunanjimi udeleženci in notranjimi udeleženci. Npr., v kolikor bi namenili denar
javnemu gledališču, bi to predstavljalo utilitarizem, če seveda v ozadju ne bi bilo nobenega zasebnega
interesa med nekaterimi posamezniki.
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V primeru, da mora management razdeliti dobiček oz. nagrade zgolj med lastnike45,
upravljalce, tj. vrhnji management in delavce pa pri tem izpusti, govorimo o etiškem
egoizmu. Pri tej odločitvi gre za razmišljanje zgolj o lastnih pozitivnih posledicah
lastnikov, usmerjenost je na samemu sebi. Po načelu etiškega altruizma bi se dobiček
razdelili med upravljalce in delavce, lastniki bi sebe pri tem izpustili. Tu bi bilo
razmišljanje o pozitivnih posledicah usmerjeno k drugim, v tem primeru k delavcem
in upravljalcem. V primeru, ko pa bi razmišljali o pozitivnih posledicah razdelitve
dobička na vse udeležence (lastnike, upravljalce in delavce), bi šlo za utilitarizem.
Pri tem konceptu je razmišljanje o pozitivnih posledicah usmerjeno na vse oz. v
najslabšem primeru na večino udeležencev. Ta primer, ki se nanaša na poslovanje, je
po našem mnenju dokaj primeren za konsekvencialistične teorije. V nadaljevanju si
poglejmo še en primer, ki prikazuje podobno, vendar je pri njem razvidno, da morda
ni vsak primer enako primeren za vsak etiški pristop.
b)

Vozimo se po odročnem delu avtoceste, nenadoma se pred nami zgodi huda

prometna nesreča. Varno se ustavimo, zavarujemo avtomobil in pristopimo na kraj
dogodka. Ko pristopimo k poškodovanemu avtomobilu, vidimo, da je voznik
nezavesten, krvavi in je v nepravilnem in nedostopnem položaju. Da bi mu lahko
nudili »temeljne postopke oživljanja« (TPO), potrebujemo pomoč, zato pokličemo
osebo, ki je ravnokar prispela na kraj dogodka. Na naše presenečenje se ta oseba
odzove negativno, z argumentom, da ne želi biti odgovorna, v primeru, da bi bilo
nudenje (TPO) nepravilno 46. Pri tem dodajmo, da gre za sum poškodbe hrbtenice. Za
uspešno oživljanje pa bi bilo nujno potrebno poškodovanca izvleči iz avtomobila.
Dilema je torej ta, da je potrebno nuditi nujne postopke oživljanja, vendar pa pri tem
obstaja nevarnost povzročitve dodatne škode, kot je poškodba hrbtenjače.
Poglejmo si, kakšne so možnosti posledic za različne skupine (tj. tiste, ki naj bi nudili
pomoč) po konsekvencialističnih merilih. V primeru, ko bi mimovozeči47 razmišljal
45

Lastniki in upravljavci so lahko na isti strani, glede na interese, ali pa tudi ne. Torej lahko obstajajo
tri interesne skupine (lastniki, upravljalci in delavci) ali pa samo dve (lastniki in upravljalci ter na
drugi strani delavci). Pri tem je veliko odvisno od pravne organizacijske oblike določene družbe, npr.
d.o.o., d.d., javna ali zasebna organizacija, pridobitna ali nepridobitna organizacija itd.
46
Ponekod obstaja splošni strah, da v kolikor tisti, ki nudi prvo pomoč, lahko povzroči dodatne
poškodbe in je odgovoren tako kazensko kot odškodninsko.
47
Tisti, ki pripelje mimo in nudi prvo pomoč.
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le o posledicah svojega ravnanja in kasnejši lastni prizadetosti, bi odločitev za nenudenje pomoči poškodovanca predstavljala etiški egoizem. To pomeni, da bi se v
tem primeru raje izognil nudenju pomoči, s tem bi se izognil tudi negativnim
posledicam in osebni odgovornosti, kar bi ga lahko kasneje doletelo. Po načelu
etiškega altruizma bi mimovozeči najmanj razmišljal o lastnih (morda tudi tujih)
posledicah, saj bi poskušal čim prej nuditi pomoč po vseh svojih močeh ne glede na
izid, torej bi nemudoma pomagal žrtvi nesreče ne glede na posledice, ki bi kasneje
nastale. Po načelu utilitarizma pa bi morala upoštevati posledice tako zase kakor za
druge. Ta rezultat je manj jasen, saj bi moral natančno premisliti o splošni koristi.
Moral bi jasno oceniti, kaj lahko sam stori glede na koristi za ponesrečenca in kakšne
posledice ga lahko pri tem kasneje doletijo. Vidimo, da je ta primer za utilitarizem
težaven, saj je v nujni situaciji zelo težko hitro in jasno oceniti, kaj je najbolje za vse
udeležence. Po drugi strani pa je prednost ta, da je tisti, ki nudi pomoč, prisiljen na
preudarnost, torej, da se drži le tistih ukrepov, za katere je prepričan, da jih obvlada
in da niso preveč tvegani. Sicer menimo, da je morda za primere iz medicine
nekoliko bolj primerna deontološka etika, saj je usmerjena v samo ravnanje (pot do
cilja) posameznika. Pri utilitarizmu pa gre predvsem za posledice (rezultat, cilj), ki
niso toliko vezane na postopek za dosego le-tega. Npr. deontologija postavi normo
»pomagaj sočloveku v nesreči po svojih najboljših močeh«, utilitarizem pa postavi
normo »pomagaj sočloveku v nesreči tako, da bodo posledice najboljše za vse
udeležene«. Ker je slednji vezan na posledice (rezultat) in ne na samo aktivnost
(postopek), lahko pride do pasivnega odziva, saj bi lahko ocenil, da bo to prineslo
najboljše posledice. Torej, bolje je, da sploh ne poskuša pomagati, saj bo v
nasprotnem povzročil le še več škode. Pri prvem pa gre za to, da je v vsakem primeru
potreben aktiven odziv, seveda v skladju s sposobnostmi in strokovnimi
usmeritvami.
Hladnikova navaja tudi nekatere pomanjkljivosti celotnega konsekvencialističnega
koncepta, tj. vseh treh prej zgoraj opisanih možnosti. Po njenem etiški egoizem
pomeni, da lahko krademo, lažemo ali ubijamo, dokler nam to koristi in nas ne
ujamejo. Za njo je prav tako skrajno ekstremen etiški altruizem, ki zanika interes
posameznika in postavlja v ospredje interes drugih. Primer, ki ga daje, pravi, da
49

moralno ravnam le, kadar pozabim nase; četudi lahko zaradi pomanjkanja hrane
umrem, je moralno nasititi druge. In kaj je družbena korist oz. največja sreča
največjega števila ljudi, kar predstavlja utilitarizem? V tem primeru se sprašuje, ali je
morda suženjstvo moralno, ker koristi večjemu številu ljudi, kot pa je samih sužnjev
(Hladnik v: Šimenc et al., 2011).
Kot vidimo, premore konsekvencializem tudi nekaj pomanjkljivosti, ki so za
nekatere zelo očitne, zatorej ga ni preveč za posploševati, predvsem na področju
relacij med posamezniki. Po drugi strani pa je za pravično ureditev družbenih
sistemov utilitarizem zelo pomemben, saj zagotavlja primerljivost koristi večine
udeležencev določenega sistema.
Menimo torej, da je utilitarizem kljub mnogim kritikam pomemben na vseh tistih
področjih, kjer je v ospredju »dobro« večine (celote). To je na področjih družbenih
ureditev in drugih skupnosti, organizacij in združb, kjer ima večja skupina ljudi
skupne cilje kot take v ospredju.
Utilitarizem in pravičnost
Utilitarizem smatra pravičnost kot »maksimiranje povprečne koristi za čim več
ljudi«. Posameznik pa se v takšnih teorijah pravičnosti pojavlja le na obrobju bodisi
kot del tiste večine, katerim »maksimiranje povprečja skupnih koristi« povzroča
koristi bodisi kot del tistih, ki jim ta način »maksimiranja povprečja skupnih koristi«
povzroča škodo. V vsakem primeru je za takšen način pravične ureditve potrebna
neke vrste »družbena pogodba« (Schmid, 2008).
Poudarjanje skupnih koristi pa lahko ima, kot že rečeno, nekatere vidne
pomanjkljivosti, še posebej je to značilno na področju zdravstva. In to takrat, kadar
mora zdravstveni sistem določena sredstva prihraniti za nekatera zdravljenja, ki so
koristnejša in učinkovitejša za »večino«, zaradi tega pa se določenemu posamezniku
zdravljenje zavrne, čeprav bi bilo to z medicinskega vidika morda učinkovito, a
vendar ekonomsko preveč potrošno. Torej osnova utilitaristične ideje je, da je
»zavrnitev zdravljenja«, ki bi bilo sicer z medicinskega stališča učinkovito,
ekonomsko pa preveč potrošno, povsem pravično. Tukaj prihaja na nek način do
triaže, kjer se poskuša doseči najboljši možni rezultat za čim večjo skupino potrebnih
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pomoči, pri čemer pa interes posameznika ostane v ozadju. Nekatere posamezne
potrebe posameznika so lahko tako potrošne, da bi jih bilo iz ekonomskega vidika
bolje in racionalneje porabiti za številčnejše druge (Schmid, 2008).
Za utilitaristično misel torej ni nujno, da daje v vseh vidikih v ospredje enakost,
ampak v določenih pogledih počne tudi obratno; posameznika postavlja v neenak
položaj, pri čimer želi povečati koristi za celoto, s tem pa poudarja tudi neenakost. Ta
neenakost se nanaša na enako možnost povrnitve zdravja, tj. možnost, ki jo medicina
s svojim znanjem omogoča. Gre za neenakost z vidika zdravstvenega sistema, saj ta
dela razliko med posamezniki glede na njihove (potrošne) zdravstvene potrebe.
Torej, čeprav bi zdravstveni sistem lahko pomagal določenemu posamezniku, ki
potrebuje izjemno drago zdravstveno storitev, saj ima trenutno na razpolago vsa
sredstva in znanje, tega ne stori zaradi daljnosežnih posledic na celotni zdravstveni
sistem48 ali prikrajšanje nekaterih številnih manj potrošnih posameznikov. Ker želi
omogočiti vsaj večini razmeroma enake osnovne možnosti zadovoljitve zdravstvenih
potreb, mora biti do nekaterih preveč potrošnih posameznikov neenak s tem, da jih
prikrajša za sicer trenutno strokovno povsem mogočo zdravstveno obravnavo.
Utilitarizem poskuša vzpostaviti enakost v posedovanju nečesa, predvsem dobrin
ipd., slednje pa ga občasno tudi prisili v neenako obravnavo pri zagotavljanju
dostojanstva in človekovih osebnih pravic nekaterih posameznikov. Pri analiziranju
teh primerov vidimo, da ni vse belo ali črno, ampak je velikokrat nekaj vmes. Etiške
teorije poskušajo ponuditi idealne razmere, vendar jim raznolikosti življenjskih
situacij pri tem venomer nasprotujejo. Bistvo utilitarizma naj bi bilo torej predvsem
doseganje socialnega blagostanja v družbi in ne zaščita pravic posameznikov.
Pravo nasprotje utilitarizma pa je primer teorije, ki temelji na pojmovanjih Johna
Rawlsa, katerega teorijo umeščamo med tretjo in zadnjo tukaj omenjeno skupino
teorij pravičnosti, in sicer med teorijo, ki temelji na konceptu dolžnostih, kar bomo
prikazali v nadaljevanju.
48

Posamezni primer morda ne ogroža zdravstvenega sistema, vendar je lahko ponavljanje podobnih
primerov ogrožajoče. Če se omogoči enemu (preveč) potrošnemu posamezniku sredstva, je potrebno
to omogočiti tudi drugemu itn. Zdravstveni sistem ima zaradi tega postavljeno zgornjo mejo porabe
sredstev za posameznika, ki omogoča stabilnost sistema, vendar po drugi strani ne daje zaščite tistim,
ki to mejo prekoračijo. Torej zaradi količine sredstev ne daje vsem enake možnosti za ozdravitev.
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6.2.3 Deontološke teorije in pravičnost
Deontološka teorija je na dolžnostih osnovana etika, ki razvija norme, pravila in
načela. Smisel dolžnosti je sestavljen iz zavestnega spoštovanja in izvrševanja
obveznosti posameznika do drugega subjekta (Curtin & Flaherty v: Šmitek, 2004).
Deontološke teorije izhajajo iz grške besede »deon = dolžnost; deomai = biti
potreben; deontos = kar je treba, kar mora biti«, poudarjajo pa temeljno naravo
naših dolžnosti ali obveznosti (Mohar, 1993). Deontologija je nauk o dolžnostih, ki
se lahko oblikuje še posebej tam, kjer obstaja potreba po določenih moralnih
obveznostih pripadnikov različnih poklicnih skupin do oseb, ki so od njih odvisne,
kot npr.: zdravstveni delavci – pacienti, učitelji – učenci, igralci – gledalci, trgovci –
potrošniki itd. (Sruk, 1986).
Za teorije dolžnosti sta temeljna načela moralnost in obveznost. Zanimivo je to, da
nekatere dolžnosti in pravice obstajajo in so neodvisne glede na splošno oz. skupno
korist. To pomeni, da je lahko, ob spoštovanju določenih pravic oz. sledenju
dolžnosti, korist posameznika pred koristjo širše skupnosti. V praksi pa je mogoče
njuno nasprotovanje tudi marsikje izravnati, kar bomo videli tudi v naslednjem
primeru: »Na X zemljišču obstaja izvir z vodo, ki ga nihče ne uporablja. Izvir se
nahaja znotraj kmetijskih obdelovalnih površin. Ker do izvira ni speljane nobene
prevozne poti, je pravica lastnika X zemljišča, da mu (četudi je sušno obdobje)
kmetijske površine nihče ne uničuje, na način, da se s cisternami vozi do izvira49.
Razen v primeru, ko mu posameznik ali družba povrne nastalo škodo«. Torej, s
poravnavo škode je mogoče nekatera nasprotovanja med osebnimi pravicami in
javnim dobrim tudi izravnati.
Deontologijo je mogoče razdeliti na več različnih pristopov. Fieser (2009) jih je
razvrstil v štiri temeljne pristope dolžnosti:
1)

Prvi pristop teorije »dolžnosti« temelji na pravicah. Najbolj splošna pravica,

ki jo lahko izpostavimo, je upravičenost do zahtevka zaradi povzročene škode, ki
smo jo utrpeli. Moja pravica je, da nisem oškodovan od drugih. Sem uvrščamo tudi
»temeljne človekove pravice«.
49

Do izvira ni speljane nobene prevozne poti.
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2)

Drugi pristop teorije »dolžnosti« daje večji pomen dolžnostim. Ta pristop je v

17. stoletju prvi opredelil nemški filozof Samuel von Pufendorf. Pufendorf je razvil
tezo o medsebojni odvisnosti pravic in dolžnosti; vsaka pravica, ki jo imamo,
narekuje na drugi strani na dolžnost drugih, da je ne kršijo. Imamo pravico
posedovati določeno lastnino, drugi pa imajo dolžnost, da nam je ne uničijo ali
ukradejo. Za Pufendorfa so bile dolžnosti pomembnejše od pravic. Med seboj je
razlikoval popolne in nepopolne dolžnosti. Za popolne je značilno, da so natančno
določene, saj v vseh okoliščinah na enak način določajo naše ravnanje, takšna je npr.
dolžnost, da ne lažemo. Nepopolne pa so odvisne od okoliščin, npr. radodarnost
(Šimenc et al., 2011).
Klampfer (2003) pa pravi, da se dolžnosti nanašajo predvsem na neke izvršitve in
opustitve. Kadar se dolžnost nanaša na izvršitev, jo imenujemo pozitivna dolžnost,
kadar pa se nanaša na opustitev, pa jo imenujemo negativna dolžnost. Slednji je vse
dolžnosti razvrstil na absolutne (brezpogojne) in na relativne (pogojne). Pri
absolutnih gre za to, da: A mora B-ju vrniti določeno dobrino v vsakem primeru ne
glede na vse okoliščine. Pri posebnih pa gre za to, da: A mora B-ju vrniti določeno
dobrino samo pod določenim pogojem. Če mu je to seveda obljubil in če ne obstaja
tehtni razlog, da te obljube ne izpolni. To bi bilo v primeru, da B morda A-ju že od
prej ne dolguje določeno dobrino, ki bi mu jo moral vrniti, pa je ni. Klampfer je
nadalje dolžnosti razdelil še na univerzalne in posebne. Univerzalne dolguje vsak
človek vsem ljudem v enaki meri, posebne pa le pripadniki ene skupine ljudi
pripadnikom druge skupine (starši otrokom, otroci staršem, možje ženam, žene
možem, prijatelji prijateljem, dolžniki upnikom ipd.) – ali A ima določeno posebno
dolžnost do B-ja in ali je odvisno od tega, kdo A in B sta ali od njune osebne
identitete ali družbene vloge (Klampfer, 2003, str. 64).
Dolžnosti pa ni mogoče pripisovati tako širokemu spektru posameznikov, kot je to
pri pravicah. Ta naj bi se pripisovala le tistim, od katerih je moč pričakovati, da jih
bodo tudi prepoznali in izpolnili. Ti subjekti dolžnosti naj bi bili predvsem zdravi
moralni posamezniki, to so osebe, ki so sposobne samostojnega moralnega
presojanja in delovanja. Ta dejstva se nanašajo na nosilce dolžnosti; prejemniki
dolžnosti pa so ljudje, živali in ostalo naravno in drugo okolje (Kampfer, 2003).
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3)

Tretji pristop temelji na Kantovi teoriji, ki poudarja, da lahko moralo

povzamemo v »eno samo univerzalno načelo«, iz katerega so izpeljane vse naše
dolžnosti in obveznosti. Čeprav se je Kant sicer strinjal, da lahko imamo posamezne
moralne dolžnosti do sebe in do drugih, kot so npr. razvoj lastnih talentov ali
odgovornost do danih obljub, kljub temu pa je trdil, da gre tudi za bolj temeljno
načelo dolžnosti. To je eno brezpogojno načelo, zato ga imenuje »kategorični
imperativ«50. Trdil je, da je kategorični imperativ bistveno drugačen od hipotetičnega
imperativa51, ki se naslanja na nekatere osebne želje (Kant, 1993). Nasprotno od
hipotetičnega, kategorični imperativ preprosto narekuje ukrepanje ne glede na svoje
lastne želje (Fieser, 2009), tu gre za tisto »nujo ali moranje«, ki jo narekuje razum.
Kategorično »moranje« naj bi bilo še posebej zavezujoče za razumske ljudi in to
preprosto zato, ker so razumski. Kant pravi, da mora to načelo sprejeti vsako umno
bitje, v nasprotnem ga lahko smatramo, da je neracionalno in nemoralno (Rachels,
2004).
Kategorični imperativ zapoveduje, naj ravnamo zgolj iz takih razlogov, ki jih lahko
posplošimo. Dokler je naša volja in namera, ki jo želimo uresničiti, združljiva z
razumno voljo in namerami vseh drugih ljudi, delujemo moralno brezhibno. Po
Kantovem prepričanju nam morala prepoveduje le to, da bi se zaradi uresničitve
svojih bolj ali manj razumnih ciljev zatekali k takšnem ravnanju, ki bi drugim
posameznikom omejilo njihovo svobodo in pravice. Prava dolžnost je torej vedno
ena sama, s tem pa so moralne dileme le navidezne (Klampfer, 2003). To pomeni, da
če je namera vseh ljudi enaka, takrat ni mogoče kršiti moralnih načel. Kadar pa se
naše namere razlikujejo z namerami drugih, prihaja do moralnih dilem. Torej, če se
želimo vsi ravnati po kategoričnem imperativu, moramo imeti vsi enake cilje in
namene, kar pa je seveda v družbi z različnimi kulturami, religijami, ideologijami,
prepričanji in drugimi navadami ter razvadami skoraj nemogoče.
4)

Četrti in najmlajši pristop pa temelji na teoriji, ki jo je razvil britanski filozof

W. D. Ross. Ta poudarja »prima facie« dolžnosti (Fieser, 2009), ki spadajo, za
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Kategorični imperativ: moralna nuja, moranje – nekaj storimo zaradi dolžnosti, zakonov, razuma.
Hipotetični imperativ: praktična nuja, moranje – določeno dejanje povzroči določeno ugodje, nek
zaželeni učinek, občutki, čustva.
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razliko od Kantovega moralnega monizma, kjer imamo zgolj eno načelo, k
moralnemu pluralizmu. Prima facie dobesedno pomeni »na prvi pogled«, v
strokovnem žargonu pa, da bi bilo »v luči določenega razloga, premisleka ali
dejstva« prav ali napačno narediti določeno dejanje (Klampfer, 2003). To so
situacije, ko je potrebno izbirati med dvema nasprotujočima si dolžnostma. »Prima
facie dolžnost v svojem bistvu ni dejanska dolžnost, ki bi zavezovala moralnega
akterja, ampak je to posamična značilnost dejanj, ki je vedno moralno pomembna«
(Strahovnik, 2003, str. 16).
Ross pravi, da če obstajata dve dolžnosti, ki sta v moralnem konfliktu, kot na primer,
»vedno moraš držati dano obljubo« in »vedno moraš nuditi pomoč v nezgodi«, lahko
upravičeno prelomimo dano obljubo, če lahko s tem pomagam žrtvam nezgode
(Ross, 2009). Po Rossovi teoriji nam intuicija narekuje, katero dejanje je pravilno,
katero je »prima facie« dejanska dolžnost. Ross tako govori o dveh vrstah dolžnosti:
prima facie (pogojne) ali navidezne dolžnosti in dejanske dolžnosti. Medtem ko do
razumevanja prima facie dolžnosti pridemo že s sklepanjem, lahko o dejanskih
dolžnostih govorimo šele takrat, ko poznamo celotno situacijo, v kateri se je
posameznik znašel. Torej dejanske dolžnosti ne moreš doseči s sklepanjem, zatorej
tudi ne more biti določena vnaprej.
Rossova teorija loči sedem vrst takšnih prima-facie dolžnosti: zvestobo, povračilo,
hvaležnost, pravičnost, dobrodelnost, samoizboljšanje in neškodovanje, pri čemer
postavi načelo »neškodljivosti« pred vse ostale dolžnosti, to je tudi njegov
pomemben prispevek in dodatek v teoriji dolžnosti (Skelton, 2010). Npr., če damo
obljubo, da bomo ali ne bomo nečesa storili, je naša dolžnost, da obljubo izpolnimo,
a zgolj prima-facie dolžnost. Če smo namreč v situaciji, da smo obljubili, npr. priti
na obisk ob 16. uri, hkrati pa smo priča prometne nesreče, kjer imamo tudi dolžnost,
da pomagamo v nesreči oz. preprečimo škodo, je slednja dolžnost pomembnejša od
prvo omenjene dolžnosti.
Nekateri, kot npr. Hladnikova v: Šimenc et al. (2011), pa trdijo, da ima Rossova
teorija tudi nekatere pomanjkljivosti in tj., da se preveč zanaša na spontano moralno
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intuicijo 52, k temu pa dodajajo še nepopolnost seznama dolžnosti, ki naj bi bil
pomanjkljiv in nejasen, torej, primanjkljaj enih in višek drugih pomembnih dolžnosti
in katera dolžnost ima prednost pred drugo in kdaj. Strahovnik (2003) pravi, da
spisek Rossovih dolžnosti ni nujno dokončen in nespremenljiv, saj ga lahko še
preoblikujemo. Npr. v Rossovem spisku ni dolžnosti do samoohranitve (Hladnik v:
Šimenc et al., 2011), kar lahko seveda dopolnimo. Po drugi strani pa se v novejšem
času pri avtorjih, ki zagovarjajo Rossov moralni pluralizem, pojavlja, da eno izmed
zgoraj naštetih Rossovih dolžnosti (tj. samoizboljšanje) izločajo (Strahovnik, 2003).
Hladnikova nadalje pravi, da npr., če izbiram med tem, ali naj stradam sam ali pa naj
nahranim soseda, moram slediti dolžnost, ki je močnejša. Pri tem pa se moram v
vsaki posamezni situaciji zanašati na spontano moralno intuicijo ali notranji občutek,
kar je po njenem pomembna pomanjkljivost. Vendar pa je po Rossu (2009)
resničnost prima facie dolžnosti povsem samorazvidna53 kot preprosti matematični
aksiomi in logične resnice. Sicer je to nekoliko drugače z razumevanjem dejanskih
dolžnostih v posameznih situacijah, saj ni enake razvidnosti, vendar pa gre pri
dejanski dolžnosti za »intuitivne indukcije«54, ki izvirajo iz neposrednih moralnih
izkustev (Strahovnik, 2003, str. 20). Za prima facie dolžnosti je torej značilno, da
same nakazujejo njihovo moralno pomembnost, kar razberemo s pomočjo logike in
razuma. Dejanske dolžnosti pa sicer ne nakazujejo že same svoje moralne
pomembnosti, ampak je potrebna filozofska presojevalna intuicija, ki ne temelji na
sklepanju, ampak na moralnih izkustvih in filozofskem neposrednem uvidu
pomembnih razlogov.
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Govorimo lahko o dveh vrstah intuicije:
a)
Podlaga »spontane intuicije« je navdih, ki je razumsko neodvisen in nerazložljiv (glej pogl.
5.2.2).
b)
Podlaga »filozofske intuicije« je razum, s pomočjo katerega lahko logično sklepamo, kakšen
bo praktičen razvoj dogodkov ali pa teoretičen proces abstraktnih pojmov. Nekateri jo povezujejo z
razumskim sklepanjem in analiziranjem, ki je podobno matematičnim. Npr. najkrajša razdalja med
dvema točkama je ravna črta; del je manjši od celote; vsako število ima naslednika; 2 + 2 = 4. Za
filozofa teh logičnih sklepov ni potrebno pridobiti empirično, ampak z razumskim intuitivnim
sklepanjem.
53
»Moralna prepričanja razmišljujočih in izobraženih ljudi so podatki za etiko, ravno tako kot so čutne
zaznave podatki za naravoslovne znanosti« (Ross v: Strahovnik, 2003, str. 20).
54
»Ko razmišljam o svojem odnosu do posameznih dejanj, lahko ugotovim, da ni zaradi dedukcije,
pač pa preko neposrednega uvida, da jih vidim kot moralno pravilna ali napačna«. Moralna pravilnost
ni bila deducirana iz kakšnega splošnega načela; pravzaprav splošno načelo je bilo pripoznano preko
intuitivne indukcije kot to, ki je bilo predpostavljeno v že opravljenih presojah posameznih dejanj«
(Ross v: Strahovnik, 2003, str. 20–21).
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Torej, v tej teoriji ne gre govoriti o spontani moralni intuiciji, ampak o filozofskih
razumskih dejstvih, ki se prepoznajo s pomočjo razumske inteligence in intuicije, saj
obstajajo tehtni razlogi, katero dejanje ima prednost pred drugim.
Splošno gledano, teorije dolžnosti izpostavljajo na eni strani pravice in na drugi
dolžnosti, pravilen odnos do njih pa pomeni moralnost dejanj. Pri tem nekateri
zagovarjajo univerzalen izbor načel, spet drugi puščajo možnost tudi intuiciji in
subjektivizmu. Za poklicno deontologijo je predvsem značilno, da zagovarja nabor
dogovorjenih načel in pravil, ki naj se jih sledi, pri tem pa za kakršnokoli
subjektivnost ni prostora. Uporablja se predvsem tam, kjer obstaja potreba po
določanju obveznosti pripadnikov določene poklicne ali kakšne druge skupine, do
oseb, ki so v razmerju do njih odvisne.
Teorija dolžnosti in pravičnost
Rawls je leta 1971 objavil delo Teorija pravičnosti, katero naj bi še dandanes veljalo
za eno najpomembnejših na področju etike in politične teorije (Adlešič, 1998) in je
pomemben odgovor na utilitaristično etiko.
Rawlsov koncept pravičnosti je sestavljen iz dveh temeljnih načel oz. dolžnosti, ki
zagotavljata pravično in moralno sprejemljivo družbo.
1)

Prvo načelo je »načelo enake svobode« in pravi:



Vsak posameznik mora imeti enako pravico do najširšega skupnega skupka

enakih temeljnih dobrin in svoboščin, ki so kompatibilne s podobnim sistemom
svoboščin za vse.
2)

Drugo načelo pa sestavljata dve značilnosti, ki pravita, da morajo biti

»družbene in ekonomske neenakosti« urejene tako, da:


kar najbolj koristijo tistim članom družbe, ki so v najslabšem položaju in



so hkrati povezane z javnimi službami in položaji, ki so dostopni vsem pod

pogoji nepristranske enakosti (izobrazbo, zaposlitev, dostop do javnega odločanja,
javnih storitev itd.) (Rawls, 1972, str. 302–303).
Rawlsowa teorija socialne pravičnosti torej poudarja načelo poštene enakosti, kar
pomeni, da ni dovolj le zagotovitev formalne oz. pravne enakosti, potrebno je tudi
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zagotoviti, da imajo vsi ljudje pošteno možnost, da to enakost tudi dosežejo (Rawls,
1972). Pri prvem načelu gre namreč za poudarek predvsem na človekovi svobodi. Pri
drugem načelu pa za socialno razsežnost, ki poudarja odpravo neenakosti, še zlasti je
pomembna enakost možnosti tistih, ki so najbolj zapostavljeni. Po Rawlsovem
mnenju je tako pravičnost najpomembnejša značilnost vseh socialnih ustanov, vendar
pa morajo biti »določene pridobljene pravice posameznika« nujno pred morebitno
»skupno koristjo družbe«. Rawls s to teorijo pravičnosti povsem nasprotuje
utilitaristični teoriji skupne koristi. Zanj je vsak človek enakopraven in se ga nikakor
ne sme žrtvovati za družbene koristi, pri katerih je posameznik neupravičeno
zapostavljen (Jamnik, 1997). Pri tem pa ima prvo načelo popolno prednost pred
uresničenjem drugega: šele, ko so temeljne svoboščine in pravice zagotovljene vsem,
smemo preiti na udejanjanje drugega temeljnega načela, tj. odpravo neenakosti
(Anderer, 1997).
Osnova družbene pravičnosti so torej nekatere dobrine, ki so bistvene za uresničitev
človekovega življenjskega cilja: svoboda, enakost možnosti, dohodki, bogastvo itd.
Te morajo biti razdeljene enakomerno, razen če neenaka razdelitev ene ali več dobrin
ni v prid tistim v najneugodnejšem položaju. Neenakosti so torej dovoljene le, kadar
izboljšajo enak začetni delež. Enakost ljudi ne pomeni, da odstranimo vse
neenakosti, temveč tako, da odstranimo le tiste neenakosti, ki nekoga postavljajo v
slabši položaj. Če določene neenakosti spodbujajo sposobnosti in možnosti za vse,
naj bodo sprejemljive za vse (Kymlicka 2005).
Na nek način je Rawlsova teorija podobna Kantovi, saj ravno tako upošteva
»izhodiščni položaj« kot temeljno zahtevo, da posameznike vedno obravnavamo kot
popolnoma enakopravne in enakovredne (Adlešič, 1998).
Rawlsova osrednja teza je torej, da se temeljnih svoboščin in pravic posameznikov
nikakor ne sme omejevati zaradi skupne koristi. Kljub temu pa etiške norme ne
morejo varovati enakih pravic in svoboščin posameznika brez blaginje celotne
skupnosti, ki ji pripada. 55

55

Rawlsovo stališče lahko torej smatramo kot posebno obliko egalitarizma, katerega cilj je
vzpostavitev kar se da visoke stopnje enakosti v družbi kot izraz razvitosti družbenega skrbstva
(Schmid, 2008).

58

Etika pravičnosti zajema torej različne koncepte pravičnosti, ki se lahko medsebojno
povezujejo, dopolnjujejo ali si nasprotujejo. Nanašajo se tako na značaj posameznika
kot tudi na družbeno ureditev, ki uveljavlja pravice na eni in dolžnosti na drugi
strani. Mi smo se v svoji razpravi dotaknili treh teorij. Ena izmed njih je utilitarizem,
ki predstavlja maksimiranje človekovih koristi tudi na račun kršenja nekaterih
temeljnih pravic. Druga, kot npr. Rawlsov egalitarizem, pa temu nasprotuje, saj v
prvi vrsti zahteva uveljavitev temeljnih pravic, šele kasneje pa poskuša izravnati
nekatere neenakosti, ki jih povzroča naravno stanje. Etika pravičnosti bazira
predvsem na družbenih pravilih, manj pa na človekovem značaju. To se razlikuje od
etike vrline, kjer je na prvem mestu človekov značaj, kateri naj bi bil tudi osnova za
družbeno pravičnost. V nadaljevanju si bomo kot zadnjo pogledali še etiško teorijo
skrbi, ta temelji na nekaterih značilnosti, ki so značilne tudi za etiko vrlin, bistveno
pa se razlikuje od ostalih etik pravičnosti.
6.2.4 Etika skrbi
Etika skrbi je mlajša etiška teorija, ki izhaja iz feministične filozofije. Nastala naj bi
kot odgovor na pretirano poudarjanje togih načel in pravil, ki izhajajo iz
tradicionalno moške morale. Preden se podrobneje posvetimo teoriji etike skrbi,
povejmo, kaj »skrb« sploh je. Švab (2003) pravi, da se skrb za sočloveka v
zahodnem svetu opredeljuje kot pomoč, ki je potrebna osebam, ki so odvisne od
drugih, npr.: invalidom, otrokom, bolnim, starejšim itd., medtem ko ostali večini skrb
ni potrebna. Skrb je torej enosmeren odnos med tistim, ki skrb daje in tistim, ki jo
prejema, to je odnos med dvema ali več osebami, pri katerih je na eni strani tisti, ki
čuti dolžnost ali potrebo, da zadovolji fiziološke, psihološke ali duhovne potrebe
nekoga drugega.
Sander-Staudt (2011) pravi, da bistvo »etike skrbi« temelji predvsem na človeških
odnosih in medsebojnih odvisnostih. Skrb se ponavadi odvija v neposrednem odnosu
med dvema ali več osebami, obstaja pa lahko tudi v posredni obliki. V tem primeru
gre za posplošeno obliko skrbi, kjer ne prihaja do neposrednega stika med
prejemnikom in dajalcem skrbi. Kot primer lahko navedemo sprejetje zakonov, ki
omogočajo socialno varnost prebivalstva, ali organiziranje dobrodelne prireditve,
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kjer se zbran izkupiček namenja ogroženim skupinam itd. Na skrb lahko gledamo
torej širše, kot je to splošno znano.
Prve temelje obravnavani teoriji je postavila psihologinja Carol Gilligan v svojem
znanem delu In a Diffrent Voice (1982). Kasneje so se ji hitro pridružile tudi mnoge
druge feministke, saj se je ta koncept nanašal predvsem na ženski spol (Tschudin,
2004). Gilliganova je pri svojem raziskovanju moralnega razvoja ženskega spola
ugotovila, da se žensko moralno odločanje razlikuje od moškega, kar izhaja iz
moralnega razvoja, ki naj bi se pri ženskah in moških razlikoval. Teorija je nastala
kot odgovor na Kohlbergovo raziskavo, s katero je ugotovil, da se moralni razvoj z
dozorevanjem značilno spreminja glede na spol. Razdelil ga je na šest stopenj, skozi
katere pa do najvišje stopnje ne napredujejo vsi. Peto in šesto stopnjo naj bi dosegel
le majhen del ljudi (Tronto v: Šmitek, 2004). Ko je Kohlberg to teorijo preizkusil na
ženskem spolu, so ga rezultati vodili do zaključka, da ženske s svojim moralnim
razmišljanjem na lestvici ostajajo nižje od moških. Gilliganova kot njegova
neposredna učenka se s temi ugotovitvami ni mogla strinjati in tako je v svoji študiji
dokazala, da ženske niso moralno »manj razvite« od moških, ampak da v svojem
moralnem presojanju oz. odločanju izhajajo iz drugačnih stališč – iz stališč skrbi in
odgovornosti za druge (Šmitek, 2004). Zaključek obeh študij oz. teorij, ki ju je
izpostavila Gilliganova, je, da moški pri moralno etiškem presojanju izhajajo iz
stališč pravičnosti, ženske pa iz stališč skrbi (Gilligan v: Šmitek, 2004).
Med pomembnejše predstavnice etike skrbi lahko poleg Gilliganove postavimo še
Annette Baier. Baierjeva se je opirala na Humovo moralno psihologijo in s kritiko
deontoloških teorij zavzemala za povrnitev veljave pojma »skrbi«. Skupaj z
Gilliganovo sta močno kritizirali kantovsko etiko ter se posvečali zagovoru naravnih
občutij, kot so materinska ali prijateljska skrb, sočutje, empatija, požrtvovalnost itd.
Ta občutja sta zagovarjali kot primarne etiške pojave, ki so predhodna za vsako
racionalno filozofsko obravnavo (Škof, 2011).
Etika skrbi se je torej prvotno razvila kot alternativa na moralne teorije kantovske
deontologije in utilitarizma in se navezuje predvsem na področje feministične etike
20. stoletja. Ta poudarja položaj ženske v družbi; družbo opazuje iz ženskega
zornega kota, s tem pa si prizadeva spremeniti položaj ženske v družbi in družbo kot
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celoto. Večini družbenih ved pa očita, da so oblikovane pretežno kot moške vede
(Kovačič, 1999). Pri tem se razlikuje od prepričanja, ki poudarja, da je za človeško
naravo značilen le enostranski individualizem, kar zagovarjajo številne moralne
teorije. Etika skrbi temelji predvsem na pojmih odnosnosti in medsebojne odvisnosti.
Opozarja predvsem na nasprotja med »avtonomijo in odvisnostjo«, »posameznikom
in skupnostjo«, »neodvisnimi posamezniki in tistimi, ki so odvisni od skrbi drugih«.
Glavno načelo etike skrbi je, da človek potrebuje sočloveka, s katerim razvija
razmerje skrbi, saj lahko le tako dobro živi (Sevenhuijsen & Švab, 2003).
Skrb oz. etika skrbi se je v preteklosti enačila predvsem z družino in ženskami. V
sodobnem času pa se dejavnosti »skrbi« ne nanašajo zgolj na osebne relacije, ampak
se njena vsebina določa s predpisi, še posebej na področju socialne, družinske in
zdravstvene politike. Vse to pa ji daje tudi novo pozicijo, tj. politično pozicijo
(Sevenhuijsen & Švab, 2003).
Sevenhuijsen pri tem pravi, da »skrb ni samo obrobna dejavnost v življenju, ampak
osrednji proces človeškega obstoja. Skrb ni omejena na družino ali osebne odnose,
ampak je umeščena tudi v formalizirane družbene in politične institucije v naši
družbi« (Sevenhuijsen v: Švab, 2003, str. 1094). Razlog za to je predvsem v
relokaciji skrbi, ki se odvija na več nivojih. Dejavnikov, ki so slednjo povzročili, je
sicer več, eden izmed njih pa je zagotovo vstop žensk v javno sfero življenja
(politika, trg delovne sile itd.), ki je premaknil mejo med zasebnim in javnim ter obe
sferi močno zbližal.
Relokacija skrbi se je začela v prejšnem stoletju, sedaj pa je postala pomemben del
oblikovanja postmoderne družbe. Sevenhuijsen & Švab (2003, str. 15) jo vidita na tri
načine:
1)

Za prvo relokacijo je značilno, da se nekje od sedemdesetih let 20. stoletja

skrb vse bolj premešča od žensk na moške. Ženske so vedno bolj aktivne na področju
javnega življenja, moški pa se po drugi strani vedno bolj vključujejo v vsakdanjo
skrb v družini.
2)

Pri drugi smeri relokacije gre za premeščanje od znotraj navzven. Tu gre za

dejavnosti skrbi, ki so prej potekale doma, sedaj pa se vse bolj premeščajo v zunanji
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svet: v družbene in komercialne storitve. Otroci se zelo zgodaj vključujejo v
vzgojno-varstvene inštitucije. Zaposleni usklajujejo delo in skrb tako, da uporabljajo
javne čistilnice, prehranjevanje poteka med samo potjo v službo in iz nje. Nekdaj
domača skrb za starejše in kronično bolne pa vse bolj nadomešča tuja nega na domu
in druge socialno-zdravstvene ustanove, v katere se slednji nameščajo.
3)

Tretja smer relokacije skrbi se sicer odvija na področju zdravstva, vendar pa

ima precejšnje posledice tudi na področju sociale. Pri zdravstveni negi lahko
govorimo o precejšnjem premiku od samega zdravljenja pacienta k skrbi zanj
predvsem zaradi povečanja števila simptomov, ki so povezani s kroničnimi
boleznimi. Pri tem razvoj medicine še podaljšuje življenjsko dobo, kar odpira nova
poglavja skrbi, saj so ljudje (delno) aktivni bistveno dalj časa, kot pa je bilo to
poprej.
Relokacija skrbi s tem omogoča premestitev številnih vrednot skrbi v javno področje,
kjer o »ustreznosti in kakovosti skrbi« sedaj odloča javna razprava (Sevenhuijsen &
Švab, 2003). Skrb je postala torej del družbenega sistema in ni več le del osebnih
relacij med posamezniki.
Eno bolj odmevnih opredelitev »etike skrbi« sta npr. podali Joan Tronto in Bernice
Fischer. Slednji sta skrb razumeli kot »vrsto človeških dejavnosti, ki vključujejo vse,
kar počnemo za ohranitev, nadaljevanje in popravljanje našega sveta in to tako, da
lahko v njem živimo, kar se da najbolje« (Tronto v: Sander-Staudt, 2011). V ta svet
sta vključili tudi naša telesa, nas same kot osebnosti ter okolje, v katerem živimo. Ti
elementi so splet v kompleksni mreži, ki vzdržuje naša življenja (Sander-Staudt,
2011). Ta Trontova opredelitev je za različne kritike »skrbi« sicer pohvalna, še
predvsem, ker priznava medkulturne razlike in sega preko skrbi osebnih in
družinskih sfer, vendar pa ji kljub temu očitajo, da gleda preširoko, saj šteje že skoraj
vsako človekovo dejavnost kot »skrb« (Sander-Staudt, 2011).
Na »skrb« lahko torej gledamo različno, nekateri jo vidijo širše drugi ožje. Held
(2009) jo na primer vidi kot sestavino iz dveh elementov. Prvi element predstavlja
skrb kot »praktično delovanje«, kar pomeni, da poskrbimo za nekoga z izvajanjem
aktivnosti, ki jih sam zaradi takšnega ali drugačnega razloga ni sposoben. Pri tem gre
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zgolj za delo, ki se izvaja za druge. Druga značilnost za skrb pa je ta, da je to
»vrlina«, ki je izražena z nekimi občutki, potrebami in željami. Skrb lahko vključuje
samó delovanje, lahko pa vsebuje tudi nekatere občutke in motive. Primer, ki ga
lahko izpostavimo, je, da lahko skrbimo za nekoga in pri tem tudi postorimo vse, kar
prejemnik skrbi potrebuje, vendar pa v sebi čutimo določen odpor in nenaklonjenost.
Pri tem je na splošno potreba zadovoljena, vendar pa ne vključuje značajskega vidika
skrbi. Racionalno lahko razumemo, da je skrb potrebno izvesti, zato jo tudi
izvedemo, vendar pa naši notranji občutki ne sledijo tem dejanjem. Takšno
produktivno in reproduktivno delo je sicer pohvalno, saj je na nekaterih področjih
povsem zadovoljivo, ne pa tudi na vseh. Skrb ni le neke vrste produktivnost, ampak
nosi tudi velik potencial za preobrazbo osebnosti. To ima pomembno mesto na
področjih, kjer se želi pri ljudeh vplivati na navade in značaj, pri zdravljenju pa
omogoča tudi hitrejše okrevanje.
Večina zagovornikov etike skrbi največkrat omenja ravno ta značajski element skrbi,
ki mu nekateri pripisujejo dve sestavini: potopitev oz. pozornost, usmerjeno k
sočloveku in njegovemu posebnemu položaju ter motivacijski premik, ki ga je moč
razumeti kot željo po pomoči sočloveku (Held, 2009). Ravno ta značajski vidik skrbi
ima moč, da osebo spremeni in ji omogoči, da napreduje tako na psihičnem, fizičnem
kot tudi socialnem področju (Held, 2009).
Vsi pa ne dajejo takšnega pomena značaju in motivom. Bubeckova se na primer
osredotoča predvsem k splošnim opredelitvam »skrbi«, kjer pa ni potrebnih toliko
emocionalnih komponent. Njeno stališče ne izhaja iz odnosa med osebami, ampak
zagovarja predvsem objektivizirano obliko javnega zagotavljanja skrbi, kot je to v
primeru socialnega in zdravstvenega varstva (Bubeck v: Held, 2009). Takšnemu
razumevanju Heldova nasprotuje, saj bi to po njenem pomenilo, da ne obstaja
nikakršna razlika med pristno in nepristno skrbjo. Sicer naj bi Bubeckova poudarjala
pomen interakcije »iz oči v oči«, vendar pa zavrača »partikularni vidik etike skrbi«
in skuša moralna načela, ki se nanašajo na pomoč, skrb in potrebe posplošiti, to pa z
namenom, da skrb povsem približa različnim socialnim programom. Za Heldovo je
takšno stališče podobno utilitarističnemu ali deontološkemu, ki naj bi zagovarjalo to,
da v kolikor otroka oblečeš, nahraniš in objameš, ne potrebuje nobene dodatne
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emocionalne komponente (Held, 2009), saj so s tem vse njegove potrebe
zadovoljene, naše dolžnosti pa tudi izpolnjene. Vendar pa smo ljudje čuteča bitja,
zato potrebujemo tudi nekaj več kot le mehansko skrb za potrebe.
Tako lahko na skrb gledamo iz različnih zornih kotov. Tronto & Fischer sta jih
opredelili štiri (Sevenhuijsen, 2003, str. 1101): a) skrbeti za, b) poskrbeti za, c) dajati
skrb, d) prejemati skrb56. K temu še Tronto v: Sander-Staudt (2011) dodaja štiri
pripadajoče vrednote oz. etiške vrline: pozornost, odgovornost, kompetentnost in
odzivnost, zraven teh vrlin ali vrednot, ki se smatrajo za jedro etike skrbi, lahko
dodamo še zaupanje, iskrenost, spoštovanje in odnosno avtonomija (Sevenhuijsen,
2003, str. 1101). Za etiko skrbi imajo torej velik pomen vrednote in vrline, ki dajejo
posamezniku pomemben značaj, iz katerega njegovo delovanje tudi izhaja.
Na človekov značaj pa naj bi imelo pomemben vpliv tudi družbeno okolje. To kaže
tudi dejstvo, da v preteklosti skrbstveno delo ni bilo značilno za vse družbene
skupine, saj so ga opravljali ponavadi ljudje z manjšo družbeno močjo. Trontova
pravi, da prva elementa »skrbeti za« in »poskrbeti za« pripadata predvsem ljudem z
več družbene moči, medtem ko »dajanje skrbi« in »prejemanje skrbi« pripada ljudem
z manj družbene moči. Za prva dva je značilno, da sta bolj splošne, druga dva pa bolj
praktične narave (Tronto v: Tschudin, 2004). Torej za ljudi z več družbene moči je
značilno posredno, lahko rečemo tudi bolj družbeno-politično in organizacijsko
udejstvovanje, za ljudi z manj družbene moči pa je značilno povsem praktično in
neposredno izvajanje skrbi.
Etika skrbi se največkrat primerja z etiko vrlin, včasih je celo tako tudi
kategorizirana, to pa zaradi tega, ker se skrb smatra za njeno osrednjo vrlino (SanderStaudt, 2011). Tudi Slote in nekateri drugi teoretiki si prizadevajo združiti »etiko
skrbi« z »etiko vrlin«, predvsem zaradi strateških razlogov, saj želijo oblikovati
zavezništvo proti tradicionalno »moškim« moralnim teorijam, kot so kantovska
deontologija, utilitarizem in druge teorije družbenih pogodb (Slote v: Sander-Staudt).
Kroflič (2003) pravi, da so postmoderni teoretiki v zadnjih dvajsetih letih namenili
največjo pozornost ravno »etiki pravičnosti« in »etiki skrbi«. Če ti dve etiki med
56

Angl.: a) caring about; b) caring for; c) taking care of; d) care receiving
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seboj primerjamo, lahko vidimo, da je pri etiki pravičnosti pravičnost na prvem
mestu, to pa pomeni, da je v imenu pravičnosti mogoče žrtvovati celo interese
bližnjih. V ospredje je postavljena pravična skupnost, ki temelji na pravilih in
odnosih določenih s strani družbe. Etika skrbi pa postavlja v ospredje bližnjega, saj v
vsakršni situaciji postavlja v ospredje skrb za njegove potrebe. Prednost se daje še
posebno tistim, s katerimi so vzpostavljeni posebni vzajemni medsebojni odnosi
(Kroflič, 1999). Za zagovornike etike skrbi nepristranska pravičnost ni tako
pomembna kakor osebna občutja in intuicija. To pa je za nekatere zelo vprašljivo, saj
pri tem pride kaj hitro na eni strani do pristranskosti (s čimer pa se tisti, ki je niso
deležni, ne strinjajo) in na drugi strani do izključevanja, kar pa vnaša in spodbuja
medsebojna nasprotja.
Vendar pa Gilliganova v svoji teoriji razlaga, da je zmožnost moralnega presojanja
zelo odvisna od poznavanja same konkretne situacije, ta konkretna situacija pa je
odvisna od stopnje, kakovosti in vpletenosti moralnega presojevalca v situaciji, o
kateri presoja. To pomeni, da presojanje v konkretni situaciji ni mogoče le na podlagi
univerzalnih etiških načel, kar zagovarjajo predvsem deontološki teoretiki (Kroflič,
2010). Etika skrbi temelji na subjektivnem odločanju, kar je značilno za moralni
partikularizem. Moralno odločanje je v celoti odvisno od narave vsake posamezne
situacije. Pri takšnem presojanju je potrebno pripisati veliko večji pomen moralni
izkušenosti, moralni intuiciji, sposobnostih prepoznavanja moralno pomembnih
značilnosti in dobri presoji kot pa sledenju splošnim načelom in pravilom. Za etiko
skrbi tako niso v ospredju načela dejanj, ampak subjektivno obarvane perspektive, ki
temeljijo na skrbi za druge, pomembne so predvsem situacije, akterji v njih in
njihove relacije (Gartner, 2011).
Torej, če zaključimo poglavje o normativni etiki, lahko vidimo, da jo sestavljata dva
različna koncepta, ki pa se lahko medsebojno dopolnjujeta, saj vsak od njiju poudarja
drugačen vsebinski okvir. Za »etiko pravičnosti« je značilno, da je na načelih
temelječa etika, ki izhaja iz predpostavke, da so ljudje samostojni in enakopravni
posamezniki, ki sami odločajo o svojem ravnanju in katerih pravice so enake. »Etika
skrbi« pa se ne strinja s to trditvijo, da so ljudje popolnoma neodvisni od drugih.
Ravno nasprotno, ta podpira trditev, da so ljudje medsebojno odvisni in da je večina
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medčloveških odnosov v svojem bistvu neenakopravnih, kajti kdor potrebuje skrb, je
ranljiv in v neenakopravnem položaju s tistim, ki zanj skrbi (Tronto v: Červ &
Klančnik Gruden, 2006). Vidimo torej, da različni vidiki povzročajo razprave, ki se
bodo v prihodnje samo še stopnjevale in morda je tako tudi prav. Sicer pa sta za nas
zanimivi obe izhodišči, saj se lahko po našem mnenju obe etiki marsikje
dopolnjujeta.
Skrb lahko smatramo za vrlino, vrednoto, prakso in po Ahlinu et al. (2005) tudi
dolžnost, pri tem pa se zdi, da seže skrb v nekaterih primerih celo dlje od pravičnosti,
saj je pravičnost marsikje le del vrednot medsebojnih relacij skrbi. To je še posebej
tam, kjer gre za večje število enakovrednih »skrbi potrebnih posameznikov«, npr. v
zdravstvu in izobraževanju. Obstajajo pa tudi širša področja pravičnosti, kot je na
primer pravosodje in zakonodaja; tudi tukaj ni zgolj dovolj razlikovanje med prav in
narobe, ampak je potrebna skrb v obliki preventive, prevzgoje in ozaveščanja
prebivalstva, podobno kakor je to v zdravstvu in izobraževanju (Held, 2009). Torej
skrb in pravičnost se močno prepletata. Pravičnost brez občutka skrbi se zdi preveč
brezosebna in hladna, prav tako pa je skrb brez pravičnosti preveč subjektivna in
neenaka, zato je njuno medsebojno dopolnjevanje nujno potrebno.
S tem zaključujemo poglavje o etiških izhodiščih, v katerem smo pregledali nekatere
etiške vidike oz. izhodišča, ki temeljijo na pravičnosti in skrbi ter koncepte določenih
etiških teorij, ki se med seboj razlikujejo, saj etike vrlin poudarjajo predvsem značaj,
etike dolžnosti nujnost upoštevanja moralnih pravil in dolžnosti, konsekvencialne
etiške teorije pa posledice ravnanj. Namen normativne etike pa ni vezan na te razlike,
saj je njegova prvotna namera ta, da »značilnosti vsakega posameznega koncepta
združuje v preprosta izkustvena pravila«, ki lahko ljudem pomagajo pri etiškem
odločanju v povsem praktičnih situacijah. Te situacije pa so še posebej pomembne na
vseh poklicnih in profesionalnih področjih, ki se ukvarjajo s vsebinami, ki so
moralno občutljive.
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7

MANAGEMENT V ODNOSU Z ETIKO

V tem poglavju bo cilj naše razprave raziskati, kaj vse vpliva na pravilno etiško
odločanje vrhnjega managementa. Seveda je potrebno izhajati iz organizacije, ki je
osnova za vsakega managerja, slednji pa bi bil brez nje kakor kočijaž brez kočije.
Torej, vsaka organizacija se nahaja v nekem okolju, ki jo obkroža. To okolje pa ni le
zunanje, ampak tudi notranje, to je tisto, ki nastane sočasno s samo organizacijsko
strukturo. V obeh, tako zunanjem kakor notranjem okolju, se pojavijo različni
interesi, s katerimi se ukvarja manager. Ti interesi so posledica želja, potreb,
pričakovanj in vrednot različnih udeležencev (formalnih in neformalnih), čeprav niso
vsi enako pomembni, saj so nekateri bolj, drugi manj. Najpomembnejši med njimi so
zagotovo lastniki oz. ustanovitelji. To so tisti, ki določijo glavnega upravitelja57
(managerja), to je tistega, ki usmerja celotno organizacijo k ciljem, ki so jih zadali.
Za dosego teh ciljev mora manager določiti strategijo (pot), s katero želi doseči
zastavljene cilje. Ta pot oz. strategija pa je vse prej kot lahka, saj ni mogoče vnaprej
uvideti vseh težav in njihovih rešitev (Tavčar, 1999). Tako se manager skozi celotno
pot srečuje z odločitvami, ki so lahko enostavne ali pa tudi ne. Vse te odločitve se
navezujejo na tri kategorije uspešnosti: strokovnost, vodstvene sposobnosti in
etičnost (Tavčar, 2000b). Da bi lahko manager vse to dosegel, potrebuje različne
sposobnosti, specifične osebne lastnosti, splošna ter posebna znanja itd.

7.1

Organizacija in različni interesi udeležencev

Organizacija je skupina ljudi, ki želi doseči določene cilje, katere pa zgolj kot
posamezniki ne bi uspeli doseči (Možina et al., 1994). Takšno organizacijo
praviloma ustanovijo lastniki, katerim ta služi kot orodje za doseganje lastnih ciljev,
le-to pa poverijo managerjem, da jo v njihovem imenu vodijo in upravljajo (Tavčar,
1999). Vsaka organizacija je racionalno, vnaprej premišljeno, povezovanje in
usklajevanje ljudi in njihovih aktivnosti v skupni sistem s potrebnimi resursi
(materialom, delovnimi sredstvi, financami, informacijami itd.), z namero, da
izpolnijo namen, zaradi katerega so se združili (Vila & Kovač, 1998).

57

V večjih organizacijah je upravitelj tim z več različnimi strokovnjaki, katerega vodja je generalni
manager.
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Nobena organizacija pa ni neodvisna od okolja. Ni neodvisen zaprt sistem, ampak je
sistem, ki je močno vpet v okolje, v katerem deluje. Na eni strani obstaja veliko
posameznikov in skupin, ki so odvisni od delovanja organizacije, po drugi strani pa
je tudi organizacija sama odvisna od okolja in ljudi v njem. Na eni strani zadovoljuje
potrebe ljudi, jim daje zaposlitev in sodeluje pri ustvarjanju skupnega dobra, po drugi
strani pa od okolja potrebuje znanje, delovno silo, material in druga sredstva, ki so
nujna za njeno dejavnost. To pomeni, da morata tako organizacija kot okolje
medsebojno usklajeno sodelovati (Rozman, Kovač & Koletnik, 1993).
Na delovanje organizacij ima torej pomemben vpliv okolje. Vendar, kaj to okolje
sestavlja? Sestavljajo ga bolj in manj vplivni »udeleženci oz. deležniki«58. Ti
udeleženci so lahko del notranjega ali zunanjega okolja. Notranje okolje sestavljajo
notranji udeleženci, ti so notranje tesno povezani z delovanjem organizacije: lastniki,
managerji in delavci. Zunanje okolje pa sestavljajo zunanji udeleženci, ki so
povezani z organizacijo od zunaj: uporabniki proizvodov in storitev, konkurenca,
dobavitelji, zunanji sodelavci, javnost, država in druge vladne in nevladne
organizacije (Polonsky, 1995). Med vsemi udeleženci so najpomembnejši lastniki,
saj so ti tisti, ki so vložili vsa potrebna sredstva za zagon organizacije, pri tem pa so
tvegali tudi morebitno lastno izgubo (Tavčar, 2000a). Vse to jim daje avtoriteto in
moč, da neposredno vplivajo na razmerja, ki so povezana s cilji. Takšnih možnosti pa
ostali manj vplivni udeleženci, kot so na primer zaposleni (izvajalci), nimajo
(Tavčar, 1999). Njihove interese naj bi zagovarjali managerji in seveda sindikati.
Vsaka organizacija deluje na treh nivojih: nadzornem, upravljalskem in izvajalskem.
Nadzorni nivo lahko predstavljajo lastniki sami ali pa nekdo (nadzorni svet), ki mu ti
v svojem imenu nadziranje poverijo, upravljalski nivo predstavljajo tisti, ki jim
nadzorni svet oz. lastniki poslovodenje oz. vodenje organizacije poverijo, izvajalski
nivo pa tisti, ki jim upravitelji poverijo izvajanje vseh potrebnih aktivnosti
posamezne organizacije. To so torej tri področja različnih interesnih skupin, ki so del
58

Beseda udeleženec se lahko uporablja tudi kot deležnik. (angl. stakeholders). Teorija deležnikov
(angl. stakeholder theory) je teorija managementa in poslovne etike, ki obravnava moralo in vrednote
pri upravljanju organizacije. Teorija deležnikov trdi, da managerji niso odgovorni samo lastnikom
organizacije, ampak tudi vsem posameznikom in drugim institucijam, na katere ima njihovo
poslovanje neposreden ali posreden vpliv (Phillips, 2003).
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notranjega okolja. Medtem ko imajo ustanovitelji (lastniki) in upravljalci (vrhnji
management) največji vpliv, imajo izvajalci slednjega manj.
Ker pa imajo tako v notranjem kot tudi zunanjem okolju udeleženci različne interese,
prihaja do navzkrižja oz. konflikta le-teh. Interesi nastanejo na podlagi pričakovanj,
ki izvirajo iz potreb, želja in vrednot udeležencev. Pri tem je manager tisti, ki ta
navzkrižja interesov usklajuje na način, ki v čim večji meri omogoča doseganje
zastavljenih ciljev organizacije, seveda na upravičen način in ne na račun drugih
(Tavčar, 1999).
Ker lastnike pogostokrat zanimajo le poslovni izidi organizacije, ne pa tudi načini oz.
strategije, za katere se managerji odločajo, lahko prihaja do dejanj, ki kršijo pravice
ostalih udeležencev. Velikokrat velja dejstvo, da v poslovnem svetu »cilji
posvečujejo sredstva«59. Po tem principu bi veljalo dejstvo, da se lahko manager
poslužuje marsikatere moralno dvomljive poti, pri čemer bi moral le paziti, da tega
nihče ne opazi60 (Tavčar, 2002). Seveda se tu pojavljajo prenekatera etiška vprašanja,
povezana s pravicami različnih interesnih skupin. Med njimi so »človekove temeljne
pravice«, ki so najpomembnejše. Po splošnem prepričanju imajo slednje v primerjavi
z drugimi kategorijami moralnih razlogov (srečo, blaginjo, trpljenjem itd.) relativno
večjo težo. Spoštovanje človekovih pravic in popravilo škode ima prednost pred
večino prav tako pomembnih moralnih razlogov, kot so ustvarjanje splošnega dobra,
izboljševanje sveta, preprečevanje krivic (Klampfer, 2003). Tavčar (1999) pravi, da
je že iz zgodovine znano dejstvo, da kršenje človekovih pravic dolgoročno vodi v
propad posameznika, organizacij in družbe, saj uničuje temeljne človekove vrednote.
Ravno zaradi tega obstaja v vsaki organizirani družbi in združbi pravni vidik, s
katerim se do določene mere uravnavajo interesi udeležencev in njihovih pravic.
Pravičnost tako ni le del človekovega osebnega značaja, ampak je pravni in vrednotni
temelj vsake družbene in organizacijske ureditve.

59

Že Machiavelli je izpostavljal načelo, ki se glasi, da cilji posvečujejo sredstva, kar za nekatere
predstavlja zgodnjo obliko utilitarizma. »Vladar naj torej tako ukrene, da bo zmagal in obdržal
oblast; sredstva bodo zmeraj veljala kot častna in vsi jih bodo hvalili. Preprosto ljudstvo namreč
zmeraj ujameš na tisto, kar se zdi, in na srečen izid zadeve« (Machiavelli, 2008, str. 82).
60
Tu ni mišljeno, da je ta princip v veljavi oz., da je sprejemljiv, ampak je zgolj negativna
predpostavka.
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Zaradi človekovih razlik v pojmovanju pravičnega so se morala nujno uveljaviti
nekatera načela (vodila), ki jasno razvrščajo prioritete interesov po določeni
hierarhiji.
Borstner (2010) to hierarhijo interesov razvršča na naslednji način:
1)

Temeljne človekove pravice in svoboščine. To so pravice in svoboščine, ki jih

imamo ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje,
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo
osebno okoliščino (Skupščina Republike Slovenije, 1991).
2)

Lastni interes posameznika. Je splošno dobro oz. kakovost življenja

posameznika, kot ga definirana sam in h čemur teži s svojim delovanjem.
3)

Interes organizacije, institucije. To je splošno dobro organizacije, ki je

običajno določeno od zgoraj (ustanovitelji oz. lastniki  upravljalci  izvajalci).
4)

Javno dobro/dobro skupnosti. Blaginja skupnosti, v katero je umeščena

posamezna organizacija in njeni posamezniki.
Ker si ponavadi različni interesi med seboj nasprotujejo, jih je potrebno pravilno
razvrstiti, to pa naredimo tako, da določimo njihove prioritete.
a)

»Interes organizacije« je pred »lastnim interesom posameznika« (3) pred (2).

Kadar pride do nasprotja med interesi posameznika (kakovost življenja) in interesi
organizacije, takrat ima praviloma prednost interes organizacije, saj je namen
organizacije usmerjen v skupno korist tako posameznikov v organizaciji kot tudi v
širši družbi. V kolikor posameznikov interes nasprotuje skupnim interesom ostalih
posameznikov organizacije, se ta smatra za manj pomembnega. To dejstvo temelji na
(utalitarnem) moralnem načelu, ki pravi, da je dejanje moralno pravično, kadar so
»posledice ukrepov ugodnejše od neugodnejših za večino udeležencev«, pa čeprav na
račun nekaterih posameznikov. Tu gre predvsem za splošne pravice posameznika, ki
so vezane predvsem na osebne želje in ne temeljne potrebe. Pri tem tudi ne sme biti
pomembno, kdo je posameznik, kar pomeni, da tudi njegov (višji) položaj znotraj
strukture organizacije ne sme vplivati na to dejstvo. To ne pomeni, da poznavanje
posameznikovih preferenc ni potrebno, vendar pa upoštevanje le-teh na račun drugih
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(večine) ne sme biti etiška prioriteta, kot je na primer ta, da se deluje v najboljšem
interesu organizacije.
b)

»Posameznikove temeljne pravice in svoboščine« imajo prednost v odnosu do

»interesa organizacije« (1) pred (3). Kadar interesi organizacije ogrožajo ali
omejujejo posameznikove »temeljne pravice in svoboščine« (osnovne potrebe),
takrat je spoštovanje teh pravic in svoboščin pred doseganjem interesov organizacije.
Temeljne pravice in svoboščine izhajajo iz etike dolžnosti, za katero je značilno, da
zagovarja univerzalnost načel, torej veljajo vedno in v vseh situacijah, tako ostajajo
tudi neodvisne od splošne koristi. To pomeni, da imajo temeljne potrebe
posameznika prednost pred splošnimi potrebami širše skupnosti. Interesi organizacije
so ponavadi usmerjeni v »splošno« skupno korist organizacije in okolja, v katerem ta
deluje, ta splošna skupna korist pa nima in tudi ne sme imeti prednosti pred
temeljnimi pravicami

in svoboščinami posameznika,

saj so

»osnova za

posameznikov obstoj«. Zaradi tega so te temeljne človekove pravice in svoboščine
zagotovljene tudi z Ustavo v vsaki svobodni in demokratični ureditvi. Spoštovanje
le-teh pa je eno od temeljnih načel etiškega delovanja vsakega posameznika,
organizacije in družbe.
c)

»Javno dobro/dobro skupnosti« ima prednost pred »interesi organizacije« (4)

pred (3). Kadar interesi organizacije ogrožajo dobro širše skupnosti ali družbe, takrat
ima prednost »javno dobro« pred ožjimi »interesi organizacije«. Tudi tukaj gre za
utilitarno načelo, ki pravi: »čim več koristi za čim večje število ljudi«, torej ker
obsega skupnost večjo populacijo kot posamezna organizacija, ima prednost
skupnost. To spoznanje pa je odvisno od stopnje zavedanja pripadnikov določene
skupnosti, saj odgovornost za dobro skupnosti ponavadi ne izključuje interesov
organizacije (ožje skupnosti). Interesi organizacije nikakor ne smejo preiti v ospredje
in s tem v večji ali manjši meri škodovati javnemu dobru.
d)

»Dobro skupnosti« ima prednost pred »lastnim interesom posameznika« (4)

pred (2). Kadar pride do nasprotovanja med lastnim interesom posameznika
(kakovost življenja) in javnim dobro, takrat ima prednost »javno dobro« pred
upoštevanjem »interesa posameznika«. Javno dobro izhaja iz načela »čim več koristi
za čim več ljudi«, kar daje prednost interesom skupnosti. Torej, kadar gre za splošne
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koristi, tako ene kakor druge strani, imajo prednost koristi večjega števila
posameznikov. Vsak družbeno-pravni sistem poskuša zagotoviti takšne okoliščine,
da bi do nasprotovanj interesov prihajalo le izjemoma, vendar pa takrat obveljajo
koristi, ki služijo javnemu dobru. Seveda pa je pri tem potrebno upoštevati tudi
interes posameznika in mu v primeru upravičenosti njegovo izgubo proporcionalno
tudi povrniti (npr. gradnja infrastrukture itd.).
e)

»Temeljne pravice in svoboščine posameznikov« imajo vedno prednost pred

»lastnimi interesi posameznikov« (1) pred (2). Kadar lastni interes posameznika
(kakovost življenja) ogroža temeljne pravice in svoboščine (osnovne potrebe) drugih
posameznikov, ali celo njegovih, takrat imajo temeljne pravice in svoboščine
posameznikov prednost pred lastnim interesom posameznika. Dejstvo je, da so
temeljne pravice in svoboščine bistvene za sam obstoj posameznika, zato ima
njihovo uresničevanje vedno prednost v odnosu do splošnega interesa posameznika.
Pogosto se dogaja, da teh razlik namerno ali nenamerno ne opazimo, to pa povzroča
kršitve temeljnih človekovih pravic. V kolikor želimo delovati etično, je potrebno
razviti sposobnost razlikovanja med pravilnim in nepravilnim ter med bistvenim in
nebistvenim.
Borstner (2010) trdi, da se največkrat pojavljajo težave v situacijah, kadar je
potrebno izbirati in se odločati med »temeljnimi pravicami in svoboščinami« (1) ter
»javnim dobrim« (4). Na nek način sta si ti dve situaciji močno podobni, saj je
spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin posameznika osnova in bistvo javnega
dobra. Zaradi tega imata obe kategoriji interesov podobno težo. Tako je potrebno
uresničevati oboje v vseh okoliščinah, pri tem pa se ne sme dajati prednost nobeni.
Kljub temu pa velikokrat prihaja do konflikta med njimi, še posebej se kršijo
temeljne človekove pravice na račun javnega dobra.
Kadar je hierarhična razvrstitev moralnih načel ali razlogov jasna, ni težav pri
odločanju, kadar pa nam morala narekuje dejanja, ki so nezdružljiva med seboj
(dejansko ali zgolj na videz) pravimo, da prihaja do moralnih konfliktov oz. dilem
(Klampfer, 2003). Torej, v nekaterih primerih si lahko pomagamo zgolj s
prednostnimi načeli, pri drugih pa je potrebno natančnejše definiranje moralnih
lastnosti in razlogov, ki jih dana situacija ustvarja.
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V organizacijah in drugih organiziranih skupinah se pravičnost do neke stopnje
opredeljuje že z zakoni, pravili in drugimi normativnimi načeli. Z njimi je mogoče
razsoditi, »kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj je slabo«. Zakoni so torej
prvo vodilo pravičnega ravnanja, vendar pa sami ne zadoščajo, zato so potrebna
etiška načela, ki jih dopolnjujejo, pri tem pa tudi omogočajo pravilno odločanje
(Tavčar, 2002). Med tistim, kar zakoni prepovedujejo in tistim, kar dovoljujejo, je
obsežno sivo območje, kjer se lahko dogaja marsikaj – morda to ni prepovedano,
vendar je lahko nemoralno (Tavčar, 2000a). V tem sivem območju se etiške teme in
teorije nanašajo predvsem na določanje ciljev in pa na strategije za dosego le-teh. Za
določanje ciljev se ponavadi uporablja načelo koristi, pri določanju strategij pa
načelo pravičnosti, vendar to ne pomeni, da prva izključuje drugo in obratno, ampak,
da se dopolnjujeta. Torej, tudi pri določanju ciljev velja upoštevati pravičnost, pri
doseganju ciljev (strategiji) pa koristi. Kljub temu pa pri določanju ciljev prevladuje
načelo koristi, pri določanju strategij pa načelo pravičnosti (Tavčar, 1999). Vodilo
pri poslovanju organizacije sta torej korist in pravičnost. Takšna poenostavitev pa ne
zadostuje. Etika je veliko bolj kompleksna, kot se na prvi pogled zdi, saj kot smo že
videli, obstaja veliko različnih pogledov na to, kaj je pravično, koristno in pravilno.
Ta raznolikost velikokrat povzroča moralne konflikte, pri katerih pa norme niso
dovolj. Na vse to pa močno vpliva tudi raznolikost vrednot in kulture, ki se je razvila
v določenem oklolju.
7.1.1 Poslovna in managerjeva etika
Etiko lahko poleg vsebinskega dela (metaetika, uporabna etika, normativna etika)
razdelimo tudi na različne ravni etike (posameznikova raven, organizacijska raven in
raven celotnega družbenega sistema) (Tavčar, 1999). V tem primeru ne gre za
normative in pravila, ampak za vrednote, interese, stališča in kulturo, ki jo razvijejo
posamezniki, skupine in širša družba.
Možina et al., (2002) pravijo, da se te različne ravni nizajo kakor lupine, ena v drugi.
1)

Etika managerjev: je prva in najpomembnejša raven. Tu gre za etiko

managerjev kot posameznikov, pri čemer govorimo o tem, kakšne so njihove
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vrednote ter kako trdno se ravnajo po njih. Glavni manager ima pri uveljavljanju
vrednot v organizaciji bistveno večjo vlogo od vseh ostalih.
2)

Etika managementa: je naslednja pomembna raven, ki jo razvije management

kot celota oz. skupek vseh managerjev. Tudi tukaj gre za vrednote in trdnost ravnanja
po njih. Managerji razvijejo določena moralna stališča, ki vplivajo na poslovanje,
komunikacijo in druge odnose tako v zunanjem kot notranjem okolju. Njihov način
ravnanja je prepoznaven tako znotraj kakor tudi zunaj organizacije.
3)

Poslovna etika organizacije: je raven, ki se nanaša na celotno organizacijo.

Tu gre za normativna merila pri poslovanju, ki veljajo tako v notranjem kot
zunanjem okolju organizacije. Poslovna etika uveljavlja normative, po katerih naj se
ljudje v poslovnem svetu ravnajo, značilna pa so za celotno organizacijo. Gre
predvsem za poslovne strategije in vzorce obnašanja z drugimi organizacijami
(dobavitelji, konkurenti, državo, občino, strankami idr.) in s svojimi sodelavci znotraj
organizacije.
Možina (2000) pri tem deli poslovno etiko na tri ravni:


Poslovno etiko v zunanjem okolju organizacije: ta zadeva razmerja

organizacije s poslovnimi partnerji, konkurenti, uporabniki itd. Gre za družbeno
odgovornost managementa, ki vključuje odnose z drugimi posamezniki, skupinami,
organizacijami, širšo družbo in okoljem.


Poslovno etiko znotraj organizacije: obsega razmerja managerjev z vsemi

sodelavci v organizaciji, kar vključuje pogoje dela in osebni razvoj, nagrajevanje,
zaposlovanje, soodločanje itd. Managerji imajo v razmerju do sodelavcev velikansko
statusno moč. Ta moč jim zagotavlja možnost vpliva na sodelavce, hkrati pa pomeni
odgovornost za njihovo uspešnost, pravice, dostojanstvo itd. Pri tem ima etika
pomembno vlogo, saj narekuje pravilnost njihovih medsebojnih relacij v obliki
koristi, dolžnosti, pravic, skrbi itd.


Poslovno etiko in osebno etiko: moralnost zasebnega življenja managerjev oz.

njihova osebna etika pomembno vpliva na oblikovanje poslovne etike v organizaciji,
ki mora upoštevati interese, vrednote in različne osebne etike posameznikov v
organizaciji. Med osebno etiko managerja in poslovno etiko organizacije nastaja
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običajno razkorak, kar povzroča pritisk managerjeve vloge v organizaciji. V kolikor
je ta pritisk zmeren, deluje spodbudno, v kolikor pa postane prekomeren, lahko
povzroči trenja in upad motivacije pri zaposlenih.
Osebna etika managerja ima, kot smo videli, pomembno vlogo in vpliv na zaposlene,
posledično pa tudi na poslovanje celotne organizacije. Prav sedanje razmere v
gospodarstvu, procesi privatizacije in celoten proces družbeno-politične situacije so
javnost spodbudili k razmišljanju o novih vidikih osebne etike managerjev. V teh
razpravah so se pojavile celo zamisli o vzpostavitvi takšnega zakonodajnega sistema,
v katerem se »nepoštenost, naj ne bi izplačala«. Vendar pa Možina izpostavlja
dejstvo, da ima osebna etika svoj pomen ravno tam, kjer se nepoštenost še posebno
izplača. Torej tam, kjer nikakor ni mogoče poseči z zakoni, to pa je področje osebne
etike (vest in osebni značaj), saj ta predstavlja povsem nekaj drugega, kakor je to
pravna ali kakšna druga obveza (Možina, 2000). Pravna obveza in druga načela sicer
dajejo jasne okvirje, znotraj katerih se lahko gibljemo, vendar pa to ne zadošča, saj
so nekatere situacije preveč zakrite, nejasne in zapletene, da jih zakoni in druga
pravila ne dosežejo.
Pri zakonih in pravilih gre za enostavne opredelitve le takrat, ko gre za enakopravne
medsebojne odnose, pri neenakopravnih pa je potrebna tudi osebna moralna
komponenta, saj obstaja velika nevarnost zlorabe močnejšega nad šibkejšim. To
pomeni, da za managerja ni dovolj le normativno sledenje načel koristi in
pravičnosti, ampak je potreben tudi osebni moralni značaj, ki v svetu razkroja
moralnih vrednot edini resno podpira uresničevanje načel pravičnosti pri
razdeljevanju koristi.
Tukaj pa ne gre več govoriti zgolj o »poslovni etiki« in »etiki managementa«
(Tavčar, 2002), ampak o »osebni etiki managerja« Medtem ko je poslovna etika
predvsem normirana in splošna, je managerjeva zelo osebna, saj vključuje poleg
poslovne etike še komponente osebnega značaja, tj. vrednote, vrline idr. (Tavčar,
1994).
Za poslovno etiko je značilno, da proučuje standarde poslovnega obnašanja v lastni,
kakor tudi v tujih organizacijah, z namenom pospeševanja človeške blaginje in
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splošnega dobra (Nash v: Berlogar 2000; glej tudi Hanson, 2010). Etika
managementa pa proučuje predvsem osebno moralo, moralna načela, kriterije
moralnega odločanje in odgovornost managerjev v odnosu do vseh udeležencev in
njihovih koristi (Možina, 2000). Obe pa sta zelo pomembni in nujni pri odločanju.

7.2

Etiško odločanje in odgovornost managerjev

Etika je torej, kot smo že omenili v poglavju o etiki (glej pogl. 4), praktična
filozofska disciplina, ki se ukvarja s človekovim osebnim značajem, družbenimi
normami in koristmi, ki nastajajo kot posledice določenih ravnanj. Njen cilj je
raziskati temelje moralnega presojanja: razloge, načela, pravila, vrednote, vrline, ki
so kot take osnova za pravilno odločanje. Odločitve lahko sprejemamo v svojem
imenu ali v imenu drugih, lahko jih sprejemamo za posameznika, skupino ali celotno
družbo. Glede na vse to obstaja »odgovornost«, ki jo nosi tisti, ki se odloča, še
posebej to velja za tiste, ki se odločajo v imenu drugih.
Managerjeva odgovornost je tesno povezana z njegovim položajem, ki ga ima v
organizaciji. Vrhnji managerji imajo namreč vodilni položaj, ki jim daje »moč«, da
odločajo v imenu drugih. Pri tem pa morajo seveda prevzeti tudi odgovornost za
svoje odločitve in ravnanja. V kolikor pride do zlorabe te moči za interese, ki niso v
skladju in z namenom organizacije in družbe, lahko rečemo, da je to vsaj nemoralno,
če že ne kaznivo. Ker so ponavadi cilji vsake organizacije usklajeni z družbenim
dobrim, je normalno, da vsak temu nasprotni interes krši tako družbene norme kakor
tudi cilje in namen posamezne organizacije.
Veliko etikov zagovarja dejstvo, da ima vsak posel zgolj dolžnost ustvarjanja
dobička. Vendar Gini poudarja, da se posel ukvarja tudi z ljudmi – »ljudje delajo za
ljudi in z ljudmi« (Gini v: Ciulla, 1998, str. 31). Posel je soodvisno, prepleteno
razmerje, ki mora biti v sožitju med partnerji. Kljub temu pa obstaja veliko takšnih,
ki so prepričani, da etike in poslovnih aktivnosti ne gre medsebojno mešati, »biznis
je biznis, pravijo«. Za njih so dobiček in standardi povezani s posli enostavno
pomembnejši, kot pa principi in etična praksa, pa čeprav se zdijo morda neetični
(Gini v: Ciulla, 1998, str. 33). Poslovnežem naj se ne bi bilo potrebno ukvarjati z
etiko, saj za to skrbijo »zakoni«. Pravičnost, ki sodi med pomembne vidike etičnosti,
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pa tako ali tako opredeljujejo zakoni ter drugi normativni akti in predpisi, ki so že
sami po sebi obvezni. Tudi Možina in drugi ugotavljajo, da obstaja veliko več tistih,
ki ne vidijo pravih razlogov za etično ravnanje v poslovanju, kot pa tistih, ki ga
vidijo (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004).
Kljub temu pa Glas navaja kar nekaj razlogov, zakaj je etika v poslovanju tako zelo
pomembna. Eden najpomembnejših je »zaupanje med poslovnimi partnerji«. Pri tem
ima velik pomen občutek, ki ga doživljajo udeleženci. Ti zelo hitro zaznajo kulturo
določene organizacije, ki ponavadi predstavlja tudi vse nazore, vrednote in pravila
vedenja v organizaciji. Zunanje okolje zelo hitro zazna kulturo organizacije, do nje
pa se temu primerno tudi hitro opredeli (Glas, 2000).
Seveda ni nujno, da določena organizacijska kultura sploh daje kakršenkoli pomen
etiškim načelom pri poslovanju. Nekatere delujejo tudi izven moralnih konvencij, pri
tem pa velikokrat zlorabljajo naivnost zunanjih udeležencev v korist lastnih
interesov, vendar takšno delovanje ne more obroditi dolgoročnih sadov, saj okolje
slej ko prej reagira na neetično ravnanje. Organizacija pri tem pride na slab glas, kar
ji pri nadaljnjem poslovanju vse prej kot koristi61. V krajšem časovnem obdobju se
neetičnost morda izplača, vendar pa dolgoročno ne prinaša uspeha. Vsak lastnik si
mora želeti, da njegova organizacija posluje etično, saj jo le takšno ravnanje
označuje kot družbeno koristno.
Manager je torej tisti, ki zastopa interese lastnikov in drugih udeležencev, vendar pa,
kot smo že dejali, so lahko ti interesi med seboj skladni, lahko se razlikujejo, ali pa
celo nasprotujejo (Tavčar, 2002). Čeprav manager ponavadi želi delovati v dobro
organizacije (zaposlenih in lastnikov), ki jo zastopa in družbe, ki ga obkroža, zaradi
pritiskov interesnih skupin težko pri tem tudi vedno uspe.
Etiške odločitve pa niso povezane le z dilemami, ki so posledica različnih interesov,
ampak tudi z drugimi področji, kot so na primer različna poslovna tveganja,
uveljavljanje pravic in dolžnosti med zaposlenimi in delodajalci, kulturne

61

Tu mislimo predvsem na poslovno kulturo v obliki: poravnave obveznosti do dobaviteljev in drugih
kupcev; razreševanje težav, povezanih s pravicami potrošnikov itd. Ne gre toliko za etičnost
preprodaje nekaterih spornih artiklov, kot so npr. orožje, alkohol, tobak idr., ki že sami po sebi nosijo
negativen predznak.
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raznolikosti in seveda okoljski problemi (Tavčar, 2000b). O tem bomo govorili več v
nadaljevanju.
7.2.1 Kaj vpliva na managerjevo etiško odločanje
Na razreševanje odločitev imajo velik vpliv različne »spremenljivke«, ki se delijo na
individualne in situacijske. Med individualne sodijo osebni značaj, vrednote, moralna
zrelost, versko in duhovno prepričanje, ostala prepričanja, starost, spol, izobrazba,
izkušnje, suverenost itd. Te spremenljivke močno vplivajo na sprejemanje etiških
odločitev, saj je na primer razlika, če je nekdo povsem suveren pri svojem odločanju
ali pa potrebuje pomoč in potrditev iz okolja. Za samostojnega in suverenega
managerja sta pritisk iz okolja in odgovornost za posledice manj vplivna dejavnika
pri odločanju, kot pa je to v primeru, ko takšne samostojnosti in suverenosti nima.
Obstajajo tudi zunanje, to so situacijske spremenljivke, ki imajo, kot smo že videli,
prav tako pomembno vlogo pri odločanju. Med te sodijo delovno mesto oz. statusnopravni položaj v organizaciji, splošna kultura organizacije in drugi vplivni dejavniki
okolja. Tudi te spremenljivke imajo velik vpliv na etiške odločitve. Na primer, za
delovno mesto oz. položaj v organizaciji je zelo pomembno, kaj zahtevajo nadrejeni
ali lastniki, saj imajo njihovi pritiski in želje bistven vpliv na odločanje. Tudi kultura
organizacije je pomembna, saj sestavlja skupek vseh vrednot, norm, prepričanj,
pričakovanj in drugih stališč, ki so skupna vsem. Še posebej pomemben pa je kodeks
etike in druga pravila, ki določajo etiške norme. Pravzaprav ima velik vpliv celotno
zunanje okolje v obliki raznih pisanih in nepisanih pravil, interesov, konkurence,
gospodarske in politične situacije, splošne družbene kulture in seveda osebnih
dejavnikov, kot so družina in druge osebne okoliščine (McDevitt, Giapponi &
Tromley, 2007).
Kot vidimo, na situacije vpliva marsikaj, te se lahko med sabo razlikujejo tako po
vsebini kakor po pomenu. Marsikatere poslovne odločitve se lahko ponavljajo
večkrat dnevno v podobnih okoliščinah in intervalih, zato njihovo nenehno etiško
presojanje nima nobenega smisla (Tavčar, 2002). Takšne predvidljive okoliščine se
ponavadi opredeljujejo vnaprej. Poleg predvidljivih pa obstajajo tudi nepredvidljive
situacije, kjer pa vnaprejšnjih predvidevanj ni.
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Vila govori o dveh tipih takšnih situacij, s katerimi se ponavadi glavni manager
srečuje. Prve so »ugodno strukturirane situacije«, druge pa »neugodno strukturirane
situacije«. Za prve je značilno, da so jasne, dobro opredeljene, ponavljive in rešljive.
Za druge pa, da so pomaknjene v daljno prihodnost in zato nejasne, informacije so
pomanjkljive in nezadostne, pri tem obstaja več različnih možnosti, zato nastajajo
konflikti, kjer sodeluje tudi po več posameznikov, to pa še dodatno zapleta situacije.
Medtem ko spadajo vse »ugodno strukturirane situacije« k rutinskem in operativnem
odločanju, je za »neugodno strukturirane situacije«, ki so strateškega značaja,
značilno, da spadajo k intuitivnemu odločanju (Vila, 1995), kar bomo podrobneje
predstavili v nadaljevanju.
7.2.2 Vrste managerjevih etiških načinov odločanja
Da bi se lahko manager pri vseh različnih strateških situacijah pravilno in odgovorno
odločal, potrebuje nekatera orodja, ki mu pri tem pomagajo. Tako obstajata dve
poglavitni smeri oz. pristopa k procesu odločanja. Pri prvem govorimo o racionalnoanalitičnem (rutinsko in analitično odločanje), kjer gre za kvantitativen pristop,
podprt z matematično-statističnimi metodami. Pri drugem pa gre za kreativnointuitivni pristop (intuitivno odločanje), tukaj pa odločitev ni izpeljana povsem na
racionalen način, ampak gre za implicitna znanja in intuitivne občutke, ki dajejo
nekakšno slutnjo, da je odločitev pravilna (Vila, 1995).
Poglejmo si, kakšne so podrobnejše razlike in značilnosti teh pristopov:
1)

Rutinsko etiško odločanje – so hitre in enostavne etiške odločitve, ki so

značilne predvsem za nižji operativni nivo managementa. Na tem nivoju je najmanj
samostojnega odločanja, gre predvsem za ustaljene odločitve, ki so znane že vnaprej.
Postopoma se oblikujejo moralna pravila – to so vzorci etiških odločitev za
ponavljajoče se situacije. Ustna pravila se zapišejo v predpise, standarde, kodekse
etike, pravilnike, poslovnike itd. Pri vsem tem pa je vedno znova potrebno preverjati,
ali izhodišča še veljajo, saj je zaradi spreminjanja družbenih vrednot, stališč in drugih
okoliščin potrebno prilagajanje teh pravil. Slabost teh pravil je, da so slabo
prilagojena posebnim etiškim dilemam, ki se pojavijo nenadno in so težje razrešljiva.
Etiške dileme nastanejo, kadar moramo izbirati med vsaj dvema na videz ali pa
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resnično enakovrednima možnostma, pri tem pa lahko izberemo samo eno in nikakor
ne obeh (Tavčar, 1999). Za takšno izbiro je rutinsko odločanje povsem neustrezno,
saj je nujno potrebno dobro razmisliti, kaj se nahaja v ozadju problema. Včasih pa
gre tudi za navidezne dileme, se pravi, da se dilema zdi le na pogled, ko si jo pobliže
ogledamo, pa jasno vidimo, da ima ena možnost prednost pred drugo (Klampfer,
2003).
2)

Analitično etiško odločanje – pri tem odločanju gre za bolj ali manj zapletene

modele, metode, koncepte in algoritme, ki temeljijo na analitičnih postopkih in
znanjih, predvsem matematično-statističnih. Ta način odločanja se uporablja v
situacijah, ki se ponavadi ne ponavljajo tako pogosto kot rutinske, značilno pa je za
srednji taktični nivo managementa, kjer gre za poslovne funkcije (Tavčar, 1999). Tu
gre za raziskave, s katerimi je potrebno poiskati najidealnejšo rešitev. Ker so rešitve
razmeroma kompleksne, so tudi tvegane. Managerji so na tem nivoju dokaj svobodni
pri izbiranju sestavin nabora za odločanje, saj so strokovnjaki na danem področju.
Dokaj široka pooblastila, ki jih imajo, zahtevajo temeljitejše nadzorovanje iz vrhnje
ravni. Pomemben je tudi vpliv obvladovanja s kadrovanjem, saj ta zadeva
strokovnost, zavzetost, izkušenost, inovativnost in seveda etičnost (Tavčar, 2000a).
Etiških meril za to odločanje se ne da preprosto določiti, ker je vsako poenostavljanje
tvegano. Kljub temu pa je razvitih pet etiških usmeritev, ki pomagajo pri odločanju.
Te so: koristi, pravičnost, temeljne človekove pravice, sprejemljivost za vse
udeležene ter trajnost odločitev (Werhane v: Tavčar, 2000b).
1)

Intuitivno etiško odločanje – to je najtežje, saj je potrebno izredno veliko

izkušenj, znanj in sposobnosti za vživljanje v različne situacije. Intuitivno odločanje
poteka na podlagi lastnih izkušenj, vrednot, osebnega značaja ter širokega spektra
eksplicitnih in še posebej implicitnih znanj, ki so shranjene v podzavesti.
To odločanje se začne na točki, ko se analitično konča, zaradi pomanjkanja časa pa je
velikokrat njun prehod bistveno prehiter. Vendar je za tiste z največ izkušnjami in
osebno zrelostjo to tudi razumljivo, saj je nenehno analiziranje preveč togo in
zamudno. Po mnenju nekaterih je ravno sposobnost hitrega intuitivnega odločanja,
tista lastnost, ki razlikuje uspešnega managerja od povprečnega. Vendar to ne
pomeni, da uspešni manager ne upošteva in uporablja osnovnih etiških predpisov in
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drugih analitičnih orodij, a kljub temu želi ostati neodvisen v svojem razmišljanju,
občutkih in osebnih stališčih (Tavčar, 2000b).
C. G. Jung je trdil, da intuicija ne označuje nekaj, kar je v nasprotju z razumom,
ampak nekaj, kar je zunaj področja razuma. In to je nekaj, kar omogoča neposredno
zaznavanje, spoznanje brez razumske percepcije, razmišljanja in sklepanja. Nekdo
enostavno ve, kar mora vedeti, ne da bi sploh vedel, kako to ve (Jung v: Vila, 1995).
Intuitivno odločanje pa prinaša tudi nekatere pomanjkljivosti (tveganja). Takšna je na
primer odgovornost za odločitve. Kako se bo na primer zagovarjal manager, ki se
napačno odloči, odločitev pa je sprejel intuitivno. Nobenega merila ni, po katerem bi
lahko zagovarjal svojo odločitev. To pa pomeni, da ko sprejme intuitivno odločitev,
istočasno sprejme tudi veliko večjo osebno odgovornost. Glede na vse to, bi naj bilo
intuitivno odločanje možnost le v primerih, ko so že izrabljene vse objektivne
rešitve. Vendar kljub temu vrhnji managerji sprejemajo ponavadi odločitve
intuitivno, to pa zaradi pomanjkanja časa in močne slutnje, ki jim pravi, da je
odločitev pravilna, pa čeprav morda nerazumna. Velikokrat se dogaja, da ravnajo
managerji povsem v nasprotju z analitičnimi ocenami, a se izkaže, da je kljub temu
njihova odločitev pravilna (Vila, 1995). Intuicija je torej za vrhnjega managerja
povsem relevantna, čeprav morda nerazumna, saj je njegova primarna naloga ta, da
uspešno vodi organizacijo k zastavljenim ciljem. Strategijo pa si pri tem izbere sam,
važno je le, da je etiško sprejemljiva.
Da bi lažje razumeli problematiko odločanja, lahko vse odločitve razdelimo v dve
skupini: strokovne (ekonomičnost, produktivnost, rentabilnost) in etiške (vrednote,
vrline, koristi, pravičnost, skrb) (Tavčar, 2002). Pri tem je treba poudariti, da se obe
skupini nenehno prepletata, čeprav ne enakomerno. Ko govorimo o etiških
konceptih, ki zagovarjajo načeli koristnosti in pravičnosti, v povezavi s strokovnimi
odločitvami, jasno vidimo, da se ti dve nanašata predvsem na »dejanja«, ko pa
govorimo o vrednotah, vrlinah in skrbi, se to nanaša na koncepte, ki obravnavajo
»osebne lastnosti posameznih akterjev«.
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7.2.3 Managerjevo odločanje in etiške teorije
Že prej smo govorili, da sta v vsaki organizaciji bistveni poslovna in managerjeva
etika. Poslovna etika se nanaša predvsem na splošne smernice poslovnega obnašanja
celotne organizacije, zato jo lahko povežemo neposredno z deontološkimi in
utilitarističnimi načeli. Managerjeva etika pa vključuje poleg poslovne še osebno
etiko, zato ji lahko pripišemo tudi velik pomen predvsem tistih konceptov, ki
zagovarjajo vrline, vrednote, skrb in intuicijo. Podobno bi lahko rekli, da je poslovna
etika tesneje povezana z rutinskimi in analitičnimi odločitvami, managerjeva pa z
intuitivnimi odločitvami. Obe pa sta ponavadi podprti z različnimi etiškimi teorijami.
Ker je management izrazito interdisciplinarno področje, se lahko ti različni koncepti
dopolnjujejo, prepletajo ali nasprotujejo (Glas v: Bohinc et al., 2006; Tavčar, 2000a).
V domači literaturi se za področje managementa opisujejo predvsem trije etiški
koncepti: konsekvencializem, deontologija in mešani pristop, občasno pa tudi etika
vrlin. Mi bomo obravnavi dodali še moralni partikularizem in etiko skrbi, pa čeprav
nekateri slednje niti ne uvrščajo v etiško teorijo, a vendar je za nas pomembna
predvsem njena humanistično značilna lastnost.
1)

Konsekvencialistični pristop (glej pogl. 4.4.2) – obravnava koristne in

nekoristne posledice dejanj. Za presojanje etičnosti so najpomembnejši rezultati
dejanj. Ta dejanja pa se presojajo po posledicah in ne po prepričanju ali namenih.
Znotraj tega pristopa sta v managementu znana predvsem dva koncepta:
a)

Egoizem – je pristop, katerega glavno vodilo je doseganje čim več lastnih

koristi brez obveznosti do drugih. Tu gre zgolj za koristi odločevalca, kar po našem
mnenju in mnenju nekaterih drugih ne sme postati temelj sodobnega poslovanja, ki
teži k sodelovanju in dolgoročnim poslovnim zavezništvom (Glas v: Bohinc et al.,
2006). Pri tem načinu odločanja se, na primer, manager poslužuje takšnih načinov
delovanja organizacije, ki po večini koristi le notranjim udeležencem organizacije
(lastnikom, zaposlenim) na račun zunanjih udeležencev (dobaviteljev, kupcev
izdelkov, širše družbe itd.). Pri tem se uporabljalo sredstva, kot so uporaba manj
kvalitetnih surovin in materialov, ki so za proizvodnjo cenovno ugodnejši, vendar
zdravju škodljivi (farmacija, saniteta, prehrana). Egoizem pa lahko obstaja tudi v
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notranjem okolju posamezne organizacije, kjer na primer manager deluje zgolj v
korist lastnikov in uprave, pri tem pa oškoduje zaposlene. Torej, če npr. organizacija
ustvari dobiček, lastniki pa tega dodelijo le sebi, zaposlene pa pri tem izpustijo,
delujejo egoistično.
b)

Utilitarizem – glavno vodilo tega koncepta je omogočiti kar največ koristi za

kar največ ljudi. V tem primeru poskuša management ravnati v dobro vseh, tako
notranjih kakor tudi zunanjih udeležencev. Slabost je ta, da je v nekaterih primerih
potrebno žrtvovati pravice posameznikov, da bi se zagotovila korist čim večjemu
številu udeleženih. Utilitarizem je temelj sedanjega ekonomskega modela
pravičnosti, kjer kupec maksimira svoje zadovoljstvo, organizacija pa dobiček. V
večini primerov lahko brez težav ocenimo, kaj je korist in kaj škoda, problem pa
nastane pri merjenju koristi. Ponavadi gre za razmerje med stroški in koristi. Sicer
obstajajo različna merila o tem, kaj so to koristi: za nekatere je to sreča, za druge
ugodje in užitek, za večino pa je to denar (Glas v: Bohinc et al., 2006). Kako bi
ravnal manager pri odločanju na podlagi utilitarizma? Dobiček bi verjetno namenil
za nove investicije in rezerve, saj bi bilo to dolgoročno najbolj koristno za vse
udeležence, čeprav na račun tistih, ki so za ta dobiček neposredno zaslužni.
2)

Deontološki pristop (glej pogl. 4.2.3) – za ta pristop je značilno, da sta

pravičnost in dolžnosti pred koristmi. Dejanje je moralno, ne zaradi rezultatov, ki jih
prinaša, ampak zaradi značilnosti tega dejanja oz. pravil, po katerih se ravna. Pri tem
konceptu so na prvem mestu motivi, dolžnosti in pravičnost, po kateri se je potrebno
ravnati. V takšnem primeru manager ravna po načelih ne glede na posledice, ki so
lahko dobre ali pa tudi slabe. Tukaj ne gre za merjenje učinkov, ampak za izpolnitev
dolžnosti, tudi če te ne prinašajo največje koristi, kar je tudi resnični preizkus
moralnosti. Cilj je torej izpolnitev dolžnosti oz. dejanja, ki ga drugi od nas
pričakujejo, ker je samo takšno pravilno in pravično ravnanje. Problem pri konceptu
deontološke pravičnosti, kot smo že omenili prej (glej pogl. 4.2.3), je v razumevanju
tega, kaj je dolžnost, saj so lahko kriteriji o tem različni, kar pa lahko povzroči
nekatera medsebojna nasprotovanja oz. konflikte načel.
Pravičnost v organizaciji delimo na dva dela. Prvi del se nanaša na polje spoštovanja
»posameznikovih pravic«, drugi pa na polje »pravične porazdelitve koristi in škode«.
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Prvi del, tj. spoštovanje posameznikovih pravic, je obravnavan skozi dva vidika
dolžnosti: dolžnost spoštovati temeljne človekove pravice in dolžnost spoštovati
partikularne pravice, pri čemer lahko prihaja med njima v organizaciji tudi do
konfliktov. Na primer, management si razlaga pravice drugače kot zaposleni. Da bi
manager zaščitil organizacijo, lahko zahteva od zaposlenega, da pri zapuščanju
območja organizacije pokaže osebne stvari (torbo in žepe). Pri tem prihaja do kršitve
pravice do zasebnosti zaposlenega, vendar pa je pravica managerja tudi ta, da zaščiti
organizacijo pred odtujitvami. Tu gre za konflikt med temeljnimi človekovimi
pravicami in pravicami managementa, ki mora preprečiti neupravičeno odtujevanje
lastnine. Drugi del pravičnosti v organizaciji, tj. pravičnost in porazdelitev,
obravnava vprašanje, ali so stroški in koristi pravično porazdeljeni glede na to,
koliko si kdo zasluži oz. je prispeval. Utilitarizem zagovarja vsoto vseh koristi, ki naj
bo ugodna za večinski del udeležencev, npr. dobiček bi se dal v rezervni sklad za
kasnejše nove investicije, s tem bi na nek način omogočil vsem enako korist (novo
delo, plače – korist za organizacijo kot celoto). Lahko pa bi ga razdelil tudi v obliki
nagrad vsem zaposlenim, vendar pri tem ne bi upošteval sorazmerne enakosti glede
na prispevek posameznika, ampak enakost pri izplačilu, torej vsakemu enak znesek.
Pri deontologiji pa gre za pravično, tj. sorazmerno enakopravno porazdelitev deležev
koristi in stroškov med vse udeležence. V primeru razdelitve dobička bi management
le-tega razdelil med zaslužne upravičence, torej bi sebi dodelil večji del nagrade.
Vendar bi pri tem upošteval tudi enakopravnost in sorazmernost ter tako razdelil
delež nagrade tudi med preostale zaposlene. Torej bi upošteval in uveljavljal
sorazmerno enakost, kar pomeni, da bi dobil vsak svoj delež glede na zasluge.
3)

Mešani etiški pristop – za mešani pristop etike je značilna sinteza različnih

teorij etike, predvsem skuša povezati utilitarni in deontološki koncept, poleg tega pa
upošteva še druge nagibe, kot so vrline, vrednote, zdrav razum, intuicija, humanizem,
kar predstavlja moralni pluralizem (Glas v: Bohinc et al., 2006). Za manegement je
mešani pristop dokaj prikladen, saj posamezni koncept nikoli ne razreši vseh dilem,
ki se pojavljajo v poslovnem svetu. Mešani pristop pa poskuša najti ravno tista
načela, ki so v dani situaciji najprimernejša. Vendar pa bi lahko takšna
nesistematična raba etiških načel pripeljala tudi do takšne mešanice načel, ki hitro
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izgubijo etičnost. Zato so avtorji uvedli nekatera dodatna etiška vodila, ki bi to
preprečevala.


Vsaka odločitev naj temelji na koristi (koristi naj v čim večji meri presegajo

izgube).


Vsaka odločitev naj upošteva načelo pravičnosti (zagovarja naj se

enakopravnost, poštenost in nepristranskost do vseh udeležencev).


Vsaka odločitev naj upošteva temeljne človekove pravice in s tem preprečuje

diskriminacijo (svoboda, enakost, dostojanstvo itd.).


Vsaka odločitev mora biti sprejemljiva za vse razumne člane organizacije.



Vsaka odločitev naj bo načeloma trajna, čeprav se lahko ob določenih

spremenjenih in utemeljenih okoliščinah tudi spremeni.
Ta izhodišča omogočajo, da mešani koncepti obdržijo svojo etiško noto, saj bi v
nasprotnem izgubili svoj pravi pomen (Glas v: Bohinc et al., 2006).
4)

Pristop etike vrlin (glej pogl. 4.2.1) – je pristop, ki se ne nanaša zgolj na

moralna načela in pravila, ampak poudarja predvsem moralni značaj posameznika,
njegove vrednote in kontekst, na katerega se odločitev nanaša. Za vrline je značilno,
da jih posameznik pridobi postopno, saj so to trajnejše značilnosti človeka, ki se
spreminjajo zelo počasi. Manager, ki sledi koncept etike vrlin, je pri svojem
odločanju zavezan pravici, pošten, privržen organizaciji, preudaren, človekoljuben in
skrben do zaposlenih in to ne zaradi standardov in kakšnih drugih predpisov, ampak
zaradi motiviranosti, ki izvira iz osebnega značaja in vrednot, ki jih poseduje. S
svojim ravnanjem daje vzgled vsem zaposlenim, s tem pa jih motivira, da se tudi
sami udejstvujejo pri razvoju lastnih vrlin. Manager, ki deluje po načelih etike vrlin,
je vzoren in povezan s vsemi člani organizacije, v svojem odločanju je zelo
premišljen in razumen, pri svojem ravnanju pa se nanaša predvsem na svoje lastne
vrednote, načela, izkušnje, znanje, intuicijo, saj je vse to del njegove osebnosti.
Nikoli ne potencira le ciljev, ki naj bi jih dosegli, ampak daje velik pomen ljudem,
torej je do njih skrben. Takšnemu managerju so poleg poslovnih uspehov in
materialnega blagostanja vseh zaposlenih, pomembni tudi človekovi potenciali,
njihovo osebno zadovoljstvo in veselje pri delu, počutje in zdravo okolje. Pri tem je
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vloga managerja ključna, saj daje zaposlenim vzor ravnanja, poziva jih k etičnem
ravnanju in nagrajuje njihove vrline. Vsak zaposleni pa naj bi počel po večini to, kar
ga veseli, saj lahko le tako počne to tudi dobro (Glas v: Bohinc et al., 2006). V
primeru razdelitve dobička bi takšen manager ravnal izrazito preudarno in modro,
vendar pa bi upošteval tudi ostale vrline, kot so pravičnost, solidarnost ipd. Tako bi
del dobička razdelil med zaslužne, del dobička pa bi namenil rezervam in novim
naložbam. Tisti del dobička, ki bi ga namenil za nagrade, bi razdelil sorazmerno s
tem, kakšne zasluge gre komu pripisati. Vendar pa bi le to razdelil na vse notranje
udeležence, saj vsi prispevajo nek delež k dobičku, le da nekateri več, drugi manj,
glede na to pa bi bila nagrada tudi razdeljena. Kljub temu bi poskušal predvsem
uveljaviti solidarnost in iz tega vidika bi se tudi zasluge ne preveč razlikovale med
sabo.
5)

Pristop etike skrbi (glej pogl. 4.2.4) – je v določenem smislu podoben

konceptu etike vrlin, saj je za oba koncepta značilno, da poudarjata akterja in
kontekst pred dejanji. Vendar pa pri etiki skrbi ni v ospredju osebni značaj akterja,
tako kot je to v primeru etike vrlin, ampak so to relacije med udeleženci (tistimi, ki
odločajo in tistimi, ki so odvisni od njih) in njihove emocije, tj. predvsem skrb, ki jo
prvi doživljajo do drugih.
Etika skrbi temelji torej na emotivizmu in je kot taka prisotna predvsem na področju
zdravstva, sociale in izobraževanja, čeprav lahko skrb kot njeno osrednjo vrednoto
povežemo z vsemi socialnimi, humanističnimi in neprofitnimi organizacijami. Pri teh
panogah je etika skrbi tako zelo prisotna, da vstopa tudi v management teh
organizacij, čeprav je morda njen nivo odločanja predvsem na nižji, tj. operativni
ravni managementa. Pa vendar, če poskusimo opisati odločitev, ki se navezuje na
dobiček organizacije, lahko rečemo, da bi takšen manager pri svojem odločanju
deloval izključno po lastni presoji, ki izvira iz želje po skrbi in ljubezni do drugih. Ta
pa bi bila odvisna od situacije in odnosnih relacij. Takšna odločitev bi temeljila na
sočutju, ljubezni, požrtvovalnosti, morda celo na pristranskosti, kar pa nasprotuje
splošnim načelom (deontološkim in konsekvenionalnim) pravičnosti. Če naredimo
primerjavo z ostalimi pristopi, lahko predpostavljamo, da bi takšen manager poskušal
delovati tako v dobro celotne organizacije kot tudi vsakega posameznika, ki bi bil
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skrbi potreben. Težava lahko nastane pri načelu pravičnosti, saj si lahko etika skrbi
razlaga pravičnost drugače kot npr. utilitarna ali pa deontološka etika pravičnosti.
Torej obstaja možnost, da bi bil takšen manager »pristranski« zaradi določenih
odnosnih vezi (do šibkih, sorodnikov, znancev itd.). Na primer v primeru, ko bi
moral deliti delež dobička, bi ga razdelil med tiste, ki ga najbolj potrebujejo in ne
zaslužijo. Lahko pa bi bil tudi pristranski do znancev in tistih, ki so mu emocionalno
blizu, torej bi bil pristranski zaradi občutka skrbi in ljubezni v odnosu do različnih
udeležencev. Ta doživljanja so subjektivna, to pa privede do razlik zaradi odnosov, s
tem pa splošno gledano, do nepravične porazdelitve. Pristranskost odločanja pri etiki
skrbi pa se zmanjšuje sorazmerno s tem, kako se ta skrb razširja na celoto. V kolikor
je skrb usmerjena k dobrobiti celotne družbe, se pristranskost izgubi. Če pa se
usmerja zgolj na posamezne subjekte, pa lahko prihaja do pristranskosti, kar ni
značilno za pravičnost. Razen v primerih, ko je ta pristranskost določena nasplošno
že vnaprej na podlagi nekaterih kriterijev oz. dispozicij.
6)

Pristop etiškega partikularizma – moralni partikularizem na prvi pogled

spominja na mešani pistop, vendar obstaja precejšnja razlika. Medtem ko slednji
temelji na kombiniranju in uporabi različnih etiških načel (predvsem kantovske
deontologije in utilitarizma), torej je pluralen, je za moralni partikularizem značilno,
da moralna načela zavrača oz. trdi, da niso potrebna. Pri moralnem pluralizmu gre za
uporabo več med seboj neodvisnih moralnih načel. Pomembno dejstvo, ki se pri tem
konceptu dogaja je t. i. povoženost (moralnega razloga), kar pomeni, da ima lahko
nek »razlog« v določeni situaciji oz. kontekstu »moralno pomembno vlogo«, v
kolikor pa se situacija spremeni, svojo moralno pomembnost še naprej ohrani, vendar
zaradi drugačnih značilnosti situacije ta moralna pomembnost ni več tako odločilna.
Torej, izmed dveh prima facie (pogojnih) dolžnosti je na podlagi trenutno
pomembnejšega moralnega razloga potrebno izbrati »dejansko dolžnost« oz. načelo,
ki ima prednost pred drugim. Pri moralnem partikularizmu pa ne gre le za izgubo
pomembnosti določenega moralnega razloga, kot je to pri moralnem pluralizmu,
ampak gre tudi za utišanje in zasuk moralnega razloga. To pomeni, da ima neka
moralna značilnost v določeni moralni situaciji pomembno vlogo, v drugačni moralni
situaciji pa se ta pomembnost povsem izgubi. To dejstvo se imenuje utišanje
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(moralnega razloga). Pri zasuku (moralnega razloga) pa gre za spremembo polarnosti
neke moralne značilnosti. Na primer, neka moralna značilnost je v določeni situaciji
razlog za moralno pravilnost določenega ravnanja, v drugi situaciji pa se pola
obrneta, s tem pa lahko ta ista moralna značilnost povzroči tudi moralno napačnost62
(Strahovnik, 2003).
Moralni partikularizem tako trdi, da so razlogi za odločitev odvisni od posamezne
situacije. Pri tem se lahko polarnost moralnega pomena spremeni (iz razlogov za v
razloge proti) ali celo izgubi. Moralno pomembni razlogi se iz situacije v situacijo
spreminjajo in tako ne moremo enkrat za vselej izpostaviti tistih značilnosti ali
lastnosti naših dejanj, ki bi bile za vedno moralno pomembne in bi vedno štele kot
razlogi za nekaj. Pri moralnem presojanju bi naj tako sledili vsaki posamezni situaciji
pred nami in znotraj nje iskali tiste značilnosti in lastnosti, ki so v danem primeru
moralno (bolj) pomembne (kot druge) (Strahovnik, 2003).
V zgornjih primerih smo lahko videli, kakšne razlike obstajajo med različnimi
etiškimi koncepti, pri tem so vidne tudi posamezne značilnosti glede na načine
odločanja. Pristop (1) in (2) spadata v moralni monizem, pri tem je za oba značilno,
da sledita enemu samemu splošnemu načelu. Ta pristop je po našem mnenju
primeren za področja, kjer prihaja do potreb po določanju obveznosti v poklicnih ali
kakšnih drugih skupinah ter dejavnostih (medicina, farmacija, policija, bioetika itd.),
pri normiranju v širših družbenih sistemih (organizacija, država), v managementu pa
ga lahko uvrstimo tudi k rutinskemu in analitičnemu načinu odločanja, saj ponuja
načela, po katerih se lahko vnaprej usmerjajo odločitve.
V pristopu (3) gre za moralni pluralizem, kjer je značilno medsebojno kombiniranje
različnih načel, pri vsem tem pa prihaja tudi do konfliktov med njimi. Tako obstajata
dve vrsti načel: pogojne dolžnosti in dejanske dolžnosti. Slednje imenujemo tudi
prima facie dolžnosti. Prima facie dolžnosti so odgovornosti, ki jih imamo do drugih
in do sebe in ki v okviru posamezne situacije skupaj določajo našo dejansko dolžnost
(Strahovnik, 2008). Na tistemu, ki odloča, je naloga, da v danem kontekstu oz.
situaciji izbere tisto dolžnost, ki je dejansko prava. Mešani pristop je že nekoliko bolj
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Npr. laganje zločincu o skrivališču nedolžnih žrtev. V tem primeru je laž moralno pravilno dejanje,
govoriti resnico pa moralno nepravilno dejanje.
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zapleten, zato je potrebno kar nekaj znanja s področja etike. Primeren pa je na vseh
tistih področjih, kjer prihaja do moralnih konfliktov zaradi spremembe moralne
pomembnosti razloga v določeni situaciji.
Pristopi (4), (5) in (6) pa spadajo k moralnemu partikularizmu, saj je za vse tri
značilno, da pri oblikovanju etiških odločitev ne zagovarjajo etiških načel, ampak je
zgolj sama presoja brez sklicevanja na načela dovolj. Vendar se ti pristopi tudi med
seboj bistveno razlikujejo; vrlinska etika se sklicuje na plemenitega akterja, druga, tj.
etika skrbi na t. i. humnistično etiko, etiški partikularizem pa ne potrebuje ne enega
ne drugega. Za partikulariste je etiška presoja sposobnost, da odgovorno prepoznamo
pomembne značilnosti v dani situaciji in njihovo vrednost, ki je odvisna od
posamezne situacije (Gartner, 2011). Pri partikularizaciji, gre za to, da je določen
razlog vzrok za delovanje, od akterja pa se pričakuje le določena sposobnost.
Poudarili smo že, da je managemet obširno interdisciplinarno področje, ki zahteva
veliko prilagajanja, povezovanja in sinteze, zato sta po našem mnenju moralni
pluralizem in moralni partikularizem tista pristopa, ki ponujata najučinkovitejšo
etiško presojo. Še posebej etiški partikularizem, ki se v svojem bistvu izogiba
splošno veljavnim načelom in s tem omogoča lažje razreševanje kompleksnih
nerutinskih odločitev. Čeprav je cilj tako generalistov (moralni monizem in
pluralizem) kot partikularistov enak, je njihov pristop k razrešitvi različen, saj se
partikuklarist reši pomanjkljivosti, ki se pojavijo zaradi nasprotij dveh ali več na
videz enako pomembnih načel (moralnih konfliktov).
Za to pa je potrebno, da ima tisti, ki odloča (manager), določene sposobnosti. Ker ni
objektivnih meril (načel), po katerih naj se ravna, je potrebno, da poseduje določene
vrline in druge lastnosti, ki so del njegove osebnosti. Partikularizem je torej mešani
etiški pristop, ki združuje različne etiške koncepte, pri tem se zdi, da ima pomembno
vlogo etika vrlin, saj zagovarja moralno pozitivne značajske lastnosti, ki so
odločilnega pomena pri motivaciji za sprejemanje pravilnih odločitev, še posebno
tam, kjer ni objektivnih meril.
Če poskusimo povezati naše dosedanje ugotovitve, lahko vidimo, kaj vse potrebuje
manager za učinkovito in uspešno odločanje. Govorili smo, da je za hemisferično
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mišljenje značilna dominantnost leve ali desne možganske poloble, kar daje različne
sposobnosti mišljenja. Preko leve možganske poloble se odvijajo predvsem
racionalno-analitične oblike mišljenja, preko desne pa intuitivno-ustvarjalne oblike
mišljenja. Managerji naj bi pri svojem odločanju uporabljati obe polovici, včasih s
prevladovanjem ene, drugič druge, najbolje pa je kombiniranje obeh (Kralj v:
Možina et al., 2002). Kombiniranje obeh pa je značilno za sinhrone nevronske
oscilacije s frekvenco 40 Hz, kjer prihaja do povezujočega delovanja vseh
možganskih predelov, tako desne kakor leve možganske hemisfere. Takšno
delovanje možganov je značilno pri duhovni inteligentnosti, kar smo ugotovili že v
enem izmed prejšnjih poglavij (glej pogl. 3). Tam smo govorili o treh vidikih
inteligentnosti: razumski, emocionalni in duhovni. Duhovna inteligentnost naj bi po
mnenju nekaterih psihologov bila tista, ki je, če gledamo hierarhično, na najvišji
stopnji. Značilna je za ljudi s širokim razponom intelektualnih sposobnosti,
pozitivnimi značajskimi lastnosti, celovitim pogledom na svet in težnjami po smislu
bivanja. Duhovna inteligentnost naj bi bila povezana s tistim delom človekove
zavesti, ki spodbuja moč intuitivnega zaznavanja, s čimer povečuje ustvarjalne
zmožnosti, opozarja na bivanjske in druge probleme ter odpira njihove nove
razsežnosti. Duhovna inteligentnost omogoča celovito doživljanje stvarnosti, kar
omogoča preobražanje in spremembo situacij (glej tudi De Bono, 2006). V kolikor
primerjamo te vidike z različnimi načini odločanja, vidimo, da ima duhovna
inteligentnost pozitivno korelacijo z intuitivnim načinom odločanja. Torej gre za
pomembno razmerje med duhovno inteligentnostjo in intuitivnim odločanjem. Za
duhovno inteligentnost so značilne lastnosti, kot so modrost, vrline, moralne
vrednote, sočutje, ustvarjalnost, sposobnosti prilagajanja novonastalim situacijam in
druge pozitivne lastnosti. Vse to je nujno pri sprejemanju intuitivnih odločitev, saj
gre

za

subjektivnosti,

ki

niso

podprte

z običajnimi

(deontološkimi

in

konsekvenialističnimi) načeli in pravili. Pri tem pa je nujno pomembna tudi
motiviranost za pravilne odločitve.
Podzavestno, implicitno in intuitivno sklepanje lahko povežemo z moralnim
partikularizmom, etiko vrlin in etiko skrbi; zavestno, eksplicitno in racionalno
sklepanje pa z moralnim generalizmom. Vendar, čeprav etika vrlin, etika skrbi in
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moralni partikularizem zavračajo načela, je razlika med njimi ta, da gre pri slednjem
za to, da je določen »razlog« vzrok za »dejanje«, od akterja pa se pričakuje le
določena »sposobnost«. Torej je v ospredju »dejanje« in ne »akter«, pri etiki vrlin in
etiki skrbi pa je v ospredju akter in njegov značaj (Gartner, 2011). Medtem ko je za
etiko vrlin in etiko skrbi povsem jasno, da upoštevata predvsem notranje razloge, je
za moralni partikularizem to malo manj jasno. Pri njem gre za zunanji razlog, ki se
pojavi v posamezni situaciji, vendar gre tudi za notranji razlog, saj je sposobnost
tistega, ki oblikuje prepričanje o obstoju določenega razloga internalna (notranja).
Razlog, ki se pojavi v dani situaciji, je zunanji, sposobnost akterja, da prepozna in
razume to situacijo, pa je notranja. Tako je tudi moralni partikularizem internalni
(Williams, 1981).
Kaj torej potrebuje manager, da bi deloval v skladju z etiko? Motivacijo lahko črpa iz
načel (prepričanj), spoznave konteksta (dejstev) ali lastnega značaja (vrednot, vrlin,
občutka).
Prej smo že govorili o Aristotelovi razvrstitvi vrlin na razumske in značajske. Ker je
dojemanje razlogov (ki so v situaciji občutljivi na kontekst) odvisno od razumskih
sposobnosti, lahko to sposobnost pripišemo Aristotelovim razumskim (dianoetičnim)
vrlinam, kot so modrost, bistrost, pametnost in preudarnost. S temi je moč razumeti
kontekst v dani situaciji. Vendar, da bi bil kontekst razumljen pravilno, so potrebne
še moralne (etiške) vrline, kar predstavljajo umerjenost, sočutje, skrb, pravičnost,
radodarnost, solidarnost itd.
Že v prejšnjem poglavju smo prišli do zaključka, da sta moralni partikularizem in
moralni pluralizem primernejša za vrhnji management kot pa moralni generalizem;
tukaj pa prihajamo do zaključka, da lahko moralni partikularizem obravnavamo
znotraj etike vrlin, saj je za etiko vrlin pomemben tako značaj akterja kakor tudi
razumske sposobnosti. Za odločanje v moralnem partikularizmu je potreben zunanji
razlog, ki pa je odvisen od notranjega (sposobnosti moralnega razumevanja) te dane
situacije. Ta sposobnost razumevanja pa se nanaša na akterja. Torej se partikularizem
nanaša na dejanje, vendar je akter tisti, ki to dejanje prepozna (glej Gartner, 2011;
Strahovnik, 2003).
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7.2.4 Pomen managerjevih sposobnosti in moralnih lastnosti
Tavčar pravi, da se delovanje, ki je v skladju z etiškimi odločitvami, imenuje
moralno delovanje. Tisti manager, ki spoštuje in uveljavlja moralne vrednote, se
opredeljuje za moralnega, tisti, ki jih ni sposoben uveljavljati, se imenuje šibek, tisti,
ki jih ne spoštuje, se smatra za amoralnega, če pa deluje celo proti njim, pa se smatra
za nemoralnega (Tavčar, 1999). Vendar, v kolikor ima manager znanje o etiških
konceptih, poleg tega pa poseduje še vrline, lastne moralne izkušnje in pravi motiv,
ponavadi nima težav z moralnim odločanjem. Kadar pa mu primanjkuje kateregakoli
izmed teh, se bo v moralno konfliktnih situacijah zelo težko odločal pravilno.
Ramovš (1996, str. 75–77) pri tem opozarja na naslednje štiri nujne pogoje, ki
pripomorejo k etičnem ravnanju v poklicnem okolju:
1)

Znanje: prizadevanje po čim širšem strokovnem in etiškem znanju.

2)

Svobodno hotenje: osebno hotenje (želja, motiv) posameznika, da v dani

situaciji ravna pravilno, v skladju z etiškimi in strokovnimi smernicami.
3)

Etiška izkušnja: posameznikove osebne etiške izkušnje: vrline, dobre navade,

poštenost, pravičnost, koristnost.
4)

Vest ali moralna intuicija: človekova avtonomna osebna zmožnost za etiško

dojemanje, razumevanje in ravnanje.
Pri (1) gre za pridobljeno znanje, katerega osvojitev in uporaba sta nedvomno
odvisna od sposobnosti sprejemanja, pomnenja, analiziranja in razumevanja le-tega,
kar lahko povežemo z razumskimi vrlinami. Pri (2) gre za motivacijo (notranjo ali
zunanjo), pri (3) gre za etiške vrline in vrednote, pri (4) pa za moralno intuicijo.
Vse to je predpogoj za etiško odločanje, ki naj bo trajno in brez izjem. V današnjem
času na pojav nemoralnega ravnanja kažejo predvsem: neprizanesljivo odpuščanje
zaposlenih, pomanjkljiva kakovost proizvodov in storitev, neučinkovito poslovanje,
neplačevanje obveznosti dobaviteljem, nerazrešena pogajanja med vodstvom in
sindikati, neplačevanje davkov in drugih prispevkov, nejasni managerski prevzemi
itd. (Tavčar, 2000a). Vrsta teh nemoralnih pojavov, od katerih nekateri v zadnjem
času niso prav nič redki, kaže na pomen etike vrlin oz. človekovega moralnega
značaja. Seveda so pravila, etiški kodeksi, moralne norme in drugi standardi
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pomemben vodnik k pravilnemu delovanju, vendar brez notranjega motiva se ti
zunanji normativi težko uresničujejo. To je v veliki meri odvisno od osebnega
značaja. Tavčar zato zaključuje, da si etičnosti ni mogoče pridobiti le s suhoparnim
urjenjem dobrega in poštenega opravljanja poklica. Po njegovem mnenju lahko
takšno urjenje povzroči celo človekovo notranjo praznino, izgoretost, mojstrski
sindrom ali birokratski odnos do ljudi. Amoralnost je po njegovem mnenju,
velikokrat ravno posledica notranje etiške praznine managerjev, ki je nastala kot
posledica umetnega urjenja moralnosti (Tavčar, 2000a). To zagovarja stališče, da
zgolj formalna pravila in načela niso dovolj, ampak je nujno načrtno gojenje vrlin.
Vsak moralen manager je družbeno odgovoren manager. Organizacija, ki jo vodi
takšen družbeno odgovoren manager, nosi odgovornost do vseh udeležencev. To
pomeni, da nosi odgovornost do vseh tako primarnih (neposredno povezane z
organizacijo) kakor tudi sekundarnih (posredno povezane z organizacijo) interesnih
skupin. V zadnjem času postaja družbena odgovornost do družbe in okolja vedno
pomembnejši element za poslovni uspeh organizacije (Jaklič, 1999). Uspehi,
povezani le s finančnim uspehom, sedaj niso edini smoter organizacij, saj se
odgovornost ne pojmuje več tako ozko kot v preteklosti. Odgovornost do družbe se
sedaj nanaša tudi na zdravje prebivalstva, ekologijo okolja in drugih družbenih
dobrin (Vila, 1995). Pri tem je treba dodati, da so to pri nas za zdaj povečini zgolj
pobožne želje, čeprav je marsikje drugod to že dodobra uveljavljeno, npr. Švedska,
Finska, Švica in nekatere druge podobne države.
Glede na to, kam gre trend (ne) morale ljudi, značilen za tiste, ki se v zadnjem času
potegujejo za upravljalne položaje v družbi, je nujno opozoriti na to, da motivi
velikokrat niso pravi. O tem je govoril že Platon v svojem znamenitem delu
»Država«, v katerem je skozi vlogo Sokrata v pogovoru s Trazimahom pojasnil, na
kakšen način in s kakšnimi motivi se lahko nekdo poteguje za položaj voditelja.
Pravi, da je sramotno, če nekdo na lastno pobudo sprejme javno službo in ne čaka, da
bi ga k temu prepričali drugi. »Plemeniti prevzamejo javne službe iz strahu pred tem,
da jih bodo v nasprotnem zasedli tisti, ki nimajo plemenitih namenov, zatem pa jo
opravljajo, ne za lastno korist, temveč za dobro družbe« (Platon, prev. 1995, str. 28).
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V sedanji družbi lahko vidimo veliko primerov tako na političnem kot gospodarskem
področju, kjer se posamezniki potegujejo za najvišje položaje, pri čemer obljubljajo
poštenost, moralnost, predanost, strokovnost itd. in vse to v dobro družbe. Kasneje,
ko zasedejo želene položaje, pa se teh obljub ne držijo. V tekstu, ki ga obravnava
Platon, je po našem mnenju opazno določeno psihološko stanje, ki bi ga moral
posedovati vsak, ki prevzema odgovornost za družbeno dobro.
Kot smo videli, je etika neizbežno povezana z managmentom na vseh nivojih
organizacij in družbe. Sicer obstaja razlika pri njeni aplikaciji zaradi različnih
izhodišč, ki so del etiškega razglabljanja, prav tako pa tudi zaradi različnih situacij,
okoliščin in namenov. Prav namen pa je tisti, zaradi česar smo napisali naslednje
poglavje. Le-to bo govorilo o etiki v managementu zdravstvenih in socialnih
organizacijah.
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8

ETIKA V MANAGEMENTU ZDRAVSTVA IN SOCIALE

Namen je tisti, ki razmejuje management na gospodarski (pridobitni) in javni sektor
(nepridobitni), v katerega povečini spada tudi zdravstveno varstvo. Zdravstveno
varstvo je kompleksen sistem v javnem sektorju, zgrajen iz mnogo podsistemov
(organizacij), ki se ločujejo glede na stopnjo regulacije države pri upravljanju in
financiranju le-teh. Država je tako pobudnik oz. ustanovitelj kot tudi regulator tega
sistema. Najbolj splošna delitev zdravstvenega varstva je na zasebne in javne
podsisteme. Medtem ko zasebne sisteme delimo na komercialne, ti delujejo na tržnih
zakonitostih in pridobivanju dobička (pridobitne), ter vzajemne, ki delujejo po
netržnih zakonitostih v interesu članov in širše družbe (nepridobitne) (Kramberger,
2009), je za javne sisteme značilno, da delujejo zgolj v interesu širše družbe.
Vse organizacije lahko torej splošno razdelimo na pridobitne in nepridobitne.
Nepridobitne organizacije so skupni pojem za javno upravo, za družbene dejavnosti
in za prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička, ali pa z njim, vendar cilj
njihovega poslovanja ni dobiček; če do njega pride, pa se z njim ne razpolaga po
svobodni presoji, ampak se le-ta vlaga nazaj v dejavnost organizacije in s tem služi
kot sredstvo za razširitev te dejavnosti ali pa za dvig kakovosti storitev. Zaradi tega
se dobiček tovrstnih organizacij tudi ne obdavčuje (Rus v: Možina et al., 1994 str.
959). Torej osnovna razlika med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami je v
namenu in smotru. Pridobitne organizacije so primarno usmerjene k dobičku (lastno
dobro), nepridobitne pa k zadovoljevanju potreb širše družbe (skupno dobro). Naša
razprava bo v nadaljevanju potekala na področju neprofitnih organizacij, ki delujejo
na področju zdravstva in sociale v sklopu državne uprave. Pri tem nas zanima
predvsem namen zdravstvenih in socialnih organizacij, načini pridobivanja sredstev
za njihovo delovanje in učinkovitost izrabe teh sredstev.
Po Knafelc (2011) je področje socialnega varstva prebivalstva eden od sklopov
socialne varnosti, ki temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake
dostopnosti in proste izbire oblik in načinov. Temeljno izhodišče ukrepov na
področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter
preprečevanje socialne izključenosti. Socialna varnost v najširšem smislu obsega
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sistem socialnega zavarovanja in socialnega varstva. Socialna varnost je torej širše
zasnovan model državnih ukrepov na različnih področjih za zagotovitev socialne
varnosti in vključuje zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in
ostale vidike ter je nadrejen pojem socialnega varstva, ki je definiran z vrstami
storitev in denarnih dajatev skupinam in posameznikom, ki nimajo zadostnih
sredstev za preživljanje. Država je po določbah Ustave Republike Slovenije dolžna
urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje
ter skrbeti za njihovo delovanje. Hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo,
očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne razmere (Knafelc, 2011).
Z deklaracijo obvezujoče lastnosti socialne države je uresničevanje socialnih
interesov prebivalstva, med katerimi je tudi zdravstveno in socialno varstvo
(Bubnov-Škoberne v: Kvas & Seljak, 2004, str. 11). Zdravstveno varstvo je torej
področje socialne varnosti, ki je pod okriljem države v smislu njenega organiziranja
in reguliranja. Ker je R Slovenija socialna država, kar je določeno z 2. členom
Ustave, je dolžna poskrbeti za družbeno pravičen in trajno organiziran zdravstveni
sistem. In kaj ta sistem je?
»Zdravstveno varstvo je sistem, ki zagotavlja individualne, skupinske in družbene
ukrepe ter aktivnosti za krepitev, ohranitev ali povrnitev zdravja« (Kramberger,
2009). Je potreba družbe, ki jo organizira država v obliki organizacijskega sistema. V
ta sistem so vpete številne politične, administrativne, družbene in zasebne
proizvodne ter storitvene dejavnosti (Kersnik, 2001). Najpomembnejši elementi tega
sistema so: zdravstvena politika, zdravstvena dejavnost, zdravstveno zavarovanje
(financiranje zdravstvenega varstva), zavarovani in pomoči potrebni subjekti,
izobraževanje in upravljanje s kadri ter medicinska znanost z vso potrebno
tehnologijo in znanjem (Česen, 1998; Kramberger, 2009). Glavna zakona, ki pri nas
opredeljujeta sistem zdravstvenega varstva, sta »Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju« ter »Zakon o zdravstveni dejavnosti«. Za področje
celotnega zdravstvenega varstva pa je pristojno Ministrstvo za zdravje Vlade R
Slovenije (Kersnik, 2001). Torej, zdravstveno varstvo je potreba družbe, ki jo
zagotovi država s svojimi ukrepi, tako da ustvari pravne pogoje in ekonomsko
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izhodišče. To ekonomsko izhodišče je t. i. zdravstveno zavarovanje, katerega etiške
značilnosti si bomo pobliže pogledali v nadaljevanju.
Zdravstveno zavarovanje je segment sistema zdravstvenega varstva, ki omogoča
financiranje zdravstvenih storitev, določa dostopnost do le-teh in omogoča stabilnost
celotnega sistema zdravstvenega varstva ter ne nazadnje celotnega gospodarskega
sistema države. Sodobni trendi zdravstveno zavarovanje delijo na obvezno
(zagotovljeno in nekomercialno) in na dopolnilno (prostovoljno in komercialno)
zdravstveno zavarovanje (Kersnik, 2001, str. 10). Za nas je njuna razmejitev
pomembna predvsem zaradi različnih pogledov na pravičnost. Tu gre predvsem za
vprašanje avtonomije in svobode sodelovanja v sistemu zdravstvene in socialne
varnosti ter sorazmerne enakosti prispevka vsakega posameznika pri zagotavljanju
le-te.
Zdravstveno zavarovanje je finančni mehanizem, s katerim se pridobivajo sredstva za
zdravstveno dejavnost, zdravstvena dejavnost pa je sistem, ki ta sredstva porablja za
zdravstvene storitve. Pri tem gre za dva pomembna vidika, »ekonomsko
učinkovitost« in »etiško pravičnost« (Brščič & Tajnikar, 2007), zato se bomo v
nadaljevanju osredotočili na:
1) vidike pravičnega zbiranja javnih sredstev za dejavnost javnih zdravstvenih in
socialnih sistemov ter pravičnost razdelitve teh sredstev v obliki zdravstvenih
storitev,
2) razpolaganje z javnimi sredstvi v smislu učinkovitega in odgovornega izvajanja
zdravstvenih storitev.
Pred tem si na kratko poglejmo, kakšna je struktura udeležencev javnega
zdravstvenega zavoda in katera etiška nasprotja se lahko med njimi pojavljajo.
Od vseh notranjih in zunanjih udeležencev sta za management javnega
zdravstvenega zavoda najpomembnejša »Ministrstvo za zdravje« in »Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije«. V zdravstvenih zavodih so ustanovitelji
zdravstvenega zavoda tisti, ki postavijo managerje na izvršilne funkcije. Ključni
organ, ki je za to pooblaščen, je nadzorni svet zavoda, ki zastopa interese
ustanoviteljev. Managerji v zdravstvenih zavodih morajo pri svojem delu upoštevati
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usmeritve stroke in njene zakonitosti, interese ustanoviteljev ter plačnike storitev.
Glavni konflikt, ki se pojavlja v zdravstvenih zavodih, nastane zaradi različnih
interesov ustanovitelja (države) in plačnikov (Zavod za zdravstveno zavarovanje in
ostalih komercialnih zavarovalnic) na eni strani ter stroke (zdravstvene dejavnosti)
na drugi strani. Prvi zastopajo stališče omejevanja stroškov, drugi pa pomen
kakovosti storitev, kar pogostokrat zahteva višanje stroškov. Managerji se nahajajo
med tema dvema nasprotujočima si stranema, zaradi česar je lahko optimalno
upravljanje z viri velikokrat oteženo. Edina rezerva, ki jo zdravstveni zavodi lahko
izrabijo, je v učinkovitem in uspešnem upravljanju organizacije in ne v neposrednem
omejevanju sredstev. Glavni cilj vsakega zdravstvenega zavoda je učinkovito
strokovno obravnavan in zadovoljen uporabnik v okviru vseh razpoložljivih virov
(Hočevar, 2001, str. 33). Kot vidimo, nastaja konflikt na eni strani pri izvajalcih
zdravstvenih storitev (zdravnikih idr.), ki želijo uporabnikom nuditi najboljše metode
in načine obravnave ter na drugi strani poslovnim upraviteljem (managerjem), ki
skušajo porabo sredstev omejiti. Kljub različnim pogledom na kakovost obravnave
pa vsi udeleženci v sistemu zdravstvenega varstva delujejo z istim ciljem: z danimi
razpoložljivimi sredstvi zagotoviti takšno raven zdravstvene oskrbe, ki omogoča kar
največjo možno korist posamezniku in celotni družbi (Kersnik, 2010, str. 68). To je
možno le z ekonomsko (razpoložljivimi sredstvi) in strokovno (kakovostjo storitev)
sintezo, ki omogoča novo povezano celoto obeh nasprotij v usklajen sistem
predpisane kakovosti storitev, doseženih s trenutno razpoložljivimi sredstvi, kar je
tudi osnovni namen managementa.
Raven kakovosti zdravstvene dejavnosti naj bi bila predmet dogovora med vsemi
udeleženci v zdravstveni politiki, pri tem se je potrebno odločati o razmerju med
pravicami posameznika in koristmi celotne družbe. Kakovost zato predstavlja
določen izziv za managerja pri usklajevanju in povezovanju različnih etiških
konceptov, ki vsak po svoje zagovarjajo koristi posameznika. Nekateri preko osebnih
pravic posameznikov, drugi skozi koristi družbe kot celote. Kot primer lahko
navedemo nekatera zdravila, ki niso znotraj referenčnih cen 63 in jih zdravstveno
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Referenčna cena je določena zgornja meja do katere zdravstvene zavarovalnice še v celoti krijejo
ceno zdravila.
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zavarovanje ne krije, pa čeprav obstaja možnost, da so učinkovitejša in so celo
izdana na recept. Tušek-Buncova pravi, da »zavarovalnica ne plačuje niti vseh
zdravil »na recept«, po drugi strani pa plačuje (vsaj iz dopolnilnega zavarovanja) tudi
nekatera zdravila, »za katera recept ni potreben«, kadar so le-ta vseeno predpisana z
receptom« (Tušek-Bunc, 2008, str. 16). Da je temu tako, ima veliko vlogo strošek, ki
je lahko za določeno zdravilo iz vidika zavarovalnice bistveno previsok, pa čeprav je
slednje za posameznika morda najboljša izbira. Tako se koristi posameznika v imenu
solidarnosti podrejajo koristim družbe. Morda se to zdi neetično, pa vendar bi lahko
prevelika poraba virov s strani nekaterih posameznikov ogrozila zdravstveno varstvo
celotne populacije. Tako se mora z etiško dilemo racionalne porabe sredstev spopasti
celotna družba in zdravstvena politika. Pri tem pa mora biti izvajalec, predvsem
zdravnik, izredno racionalen pri odločanju o kakovosti in stroških oskrbe v primeru
vsakega posameznega primera, saj »nekatere bolezni zahtevajo nesorazmerno večja
sredstva, pojavljajo pa se redko in naključno« (Kersnik, 2010, str. 68).
Ker se naša etiška vprašanja nanašajo predvsem na pridobivanje sredstev in njihovo
porabo, bomo v naslednjem podpoglavju spregovorili na kratko o etiških vidikih
pravičnosti pridobivanja sredstev in financiranjem zdravstvene dejavnosti.

8.1

Etiška načela povezana s financiranjem zdravstva

Pri oblikovanju načinov financiranja zdravstvenega varstva imajo osrednji pomen tri
pomembna etiška načela: pravičnost, solidarnost in enakopravnost. Ta načela, ki se
medsebojno tesno prepletajo, naj bi zastopala soodvisno enakopravnost vseh
državljanov pri dostopnosti do zdravstvenih storitev ne glede na njihove plačilne
zmožnosti. Ta načela si v nadaljevanju poglejmo nekoliko podrobneje.
8.1.1 Pravičnost v zdravstvenem in socialnem varstvu
Pravičnost ni le lastnost človekovih posameznikovih dejanj in osebnostnih
značilnosti, ampak je tudi način in lastnost politične in socialne ureditve (glej pogl.
4.2). Je eden od poglavitnih ciljev zdravstvene politike, saj si večina držav prizadeva
za pravičen dostop do zdravstvenih pravic in pravično financiranje zdravstvenega
varstva (zbiranje sredstev in razdeljevanje sredstev med izvajalce) (Letica, 2003).
Zdravstvena tveganja, ki so povezana z različnimi dejavniki (starostjo, spolom,
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izobrazbo, socialnim in ekonomskim statusom, razvadami, vplivi okolja itd.), so
dokaj neenakomerno razporejena po celotni družbi. Večji del stroškov za
zdravstveno varstvo povzroča le manjši del populacije 64, vendar si ravno zaradi
solidarnostne ureditve sistema zdravstvenega varstva stroške deli celotna populacija
(Keber et al., 2003). To pa v osnovi počne zaradi zdravstve in socialane sigurnosti,
saj nihče ne ve, kdaj bo tudi sam potreben podobne pomoči. Po drugi strani lahko
zdravstveni sistem nemoteno deluje le, če ima optimalno stabilnost, ki se lahko
zagotovi zgolj na podlagi državne regulacije. Kramberger (2009) pravi, da »v kolikor
bi prevladala le tržna logika, bi to lahko povzročilo hude motnje glede socialne
pravičnosti pri obvladovanju osnovnih zdravstvenih problemov prebivalstva idr., saj
bi cene storitev bile previsoke za večino povprečnega prebivalstva, še posebej ob
večjih in trajnejših zdravstvenih motnjah. Zato področje regulira javna oz. državna
sfera. Osnovna ideja regulacije je razpršitev tveganja plačil stroškov zdravljenja na
določeno populacijo zavarovanih (s statuti) ali celotno prebivalstvo (z zakoni).
Temelj za uveljavitev te ideje je načelo solidarnosti, ki predpostavlja, da vsak član
skupnosti po svojih ekonomskih zmožnostih prispeva za pokrivanje bremen plačila
zdravljenja za vse člane skupnosti, kadar ga potrebujejo«. Vse to pa kot smo že rekli
zato, da lahko sistem nemotno deluje, vsak posameznik, ne glede na socialni oz.
finančni status, pa lahko uživa zdravstveno in socialno varnost.
V prejšnjih poglavjih smo ugotovili, da različna etiška izhodišča pravičnosti dajejo
različne rezultate (glej pogl. 4.2), to pa etiško razpravo o najboljši ureditvi
zdravstvenega sistema zoži na razpravo o pomenu temeljnih vrednot, kot so svoboda,
osebna avtonomija, enakost in pravičnost. Na primer, nekatere teorije zagovarjajo
pomen svobode odločanja posameznika in prepovedujejo vsakršno poseganje države
v smislu regulacije zasebnih dobrin 65, druge zopet omogočajo državno regulacijo teh
64

80 % vseh izdatkov v zdravstvu povzroča okoli 20 % celotnega prebivalstva; polovico vseh
stroškov povzroči okoli 5 % celotne populacije; večino stroškov sistema predstavljajo stroški
bolnišničnega zdravljenja; največ stroškov povzroči oskrba najmlajše in oskrba najstarejše populacije
(Kramberger, 2009).
65
Pogosto se v politični, včasih pa celo v strokovni razpravi o problematiki zdravstvene politike
zdravstvene storitve obravnavajo kot javne, kar je napačno. Kot javne dobrine so pojmovane tiste
vrste blaga in storitev, za katere je značilno, da poraba posameznika ne zmanjšuje možnosti drugih
porabnikov, da porabljajo to blago. To pomeni, da lahko to dobrino rabijo tudi drugi, ne da bi nastali
dodatni stroški. Za razmejitev zasebnih in javnih dobrin sta ključna dva pogoja, tj. netekmovalnost in
neizključljivost. Načelo netekmovalnosti predpostavlja, da posameznik, če dobrino uporablja, ne ovira
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dobrin in resursov (Brščič & Tajnikar, 2007), s čimer omogočijo vzpostavitev
umetnega stanja enakosti, ki temelji na solidarnosti. Po Brščiču & Tajnikarju so npr.
takšni teoriji utilitaristična teorija in Rawlsova teorija pravičnosti. Slednji »dajeta
podobne implikacije za vodenje zdravstvene politike, saj državi nalagata pomembno
nalogo prerazdelitve zdravstvenih resursov k prikrajšanim posameznikom« (Brščič &
Tajnikar, 2007, str. 83). Na drugi strani pa nekatere teorije, ki temeljijo izključno na
»človekovih osebnih pravicah«, zagovarjajo ravno nasprotno in to, da imajo ljudje
pravice in da jih nihče, tudi država zaradi zagotavljanja socialne pravičnosti nikakor
ne sme kršiti (Brščič & Tajnikar, 2007). Torej naš zaključek je, da vse etiške teorije
nikakor ne dajejo enake podlage za državno regulacijo solidarnostno usmerjenega
zdravstvenega sistema.
Zdravstveni sistem, kot ga poznamo pri nas, je takšen, da ga država lahko regulira s
svojimi ukrepi in to tako, da večji del populacije plačuje potrebe manjšine. Slednje
počne na dva načina; z obveznim prispevkom, ki ga morajo prispevati vsi (posredno
ali neposredno) in prostovoljnim prispevkom, ki seveda ni obvezen, je pa zelo
zaželjen. Pri prvem bi lahko rekli, da gre na nek način za omejevanje človekove
svobode in avtonomnosti, saj gre za obvezno vključitev v sistem zdravstva in sociale
(glej pogl. 4.2). Pri drugem pa te kršitve človekovih pravic ni, saj se vsak odloča
svobodno in avtonomno. Država sicer to t. i. obvezno vključevanja ne izvaja kar
tako, ampak na podlagi družbenega soglasja, ki je sklenjeno z Ustavo RS, na podlagi
demokratičnih volitev, za dobro družbe kot celote. Na ta način zagotovi relativno
socialno in zdravstveno varnost, ki je enaka za vse (glej pogl. 4.2.2). Pri tem ima
osrednji pomen načelo oz. vrednota »solidarnost«, ki si jo bomo pogledali v
nadaljevanju.

drugih v porabi iste dobrine. Načelo neizključljivosti pa pravi, da uporabe dobrine ni mogoče
prepovedati oziroma omejiti na natančno določenega posameznika oziroma skupino posameznikov.
Značilnost t. i. čistih zasebnih dobrin je, da so tako izključljive kot tekmovalne. Drugo skrajnost
predstavljajo čiste javne dobrine, ki jih označujeta neizključljivost in netekmovalnost. Čiste javne
dobrine so v praksi izjemno redke. Tipična primera, ki jih navajajo v literaturi, sta obramba države in
čisti zrak. Če za razločitvena merila izberemo neizključljivost in netekmovalnost, ugotovimo, da je
velika večina zdravstvenih storitev čistih zasebnih dobrin, tj. dobrin, ki so hkrati izključljive in
tekmovalne. Za ilustracijo navedimo primer vstavitve umetnega kolka, pri operaciji je zagotovljena
izključljivost, po njej pa umetni kolk lahko uporablja samo operirani bolnik in nihče drug, torej je
dobrina tekmovalna (Brščič & Tajnikar, 2007, str. 79–80).
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8.1.2 Solidarnost v zdravstvenem in socialnem varstvu
Pravičnost pri zbiranju sredstev predstavlja temelj solidarnosti (Letica, 2003, str. 22).
Solidarnost pa predstavlja skupno odgovornost določenih socialnih skupin in njihovo
medsebojno pomoč ter vzajemnost (Sruk, 1999). Solidarnost je vrednota, značilna za
različne socialistične koncepte 19. stoletja (Sruk, 1995, str. 307), za katere je
značilna enakopravnost predvsem pri razporeditvi dobrin. Solidarnost je temeljno
načelo vseh javnih socialnih in zdravstvenih sistemov financiranja, po katerem se
finančna bremena za zdravljenje in druga tveganja, povezana z boleznimi in
poškodbami, solidarno porazdeljuje med vse aktivno prebivalstvo, ne glede na spol,
starost, zdravstveno stanje, ekonomski status itd. Načelo solidarnosti izhaja iz
spoznanja, da je zdravje osnovna vrednota ne samo za posameznika, temveč za
celotno družbo, zato se finančna bremena ne nalagajo zgolj na tiste, ki uveljavljajo
storitve, temveč se jih pravično porazdeli med vse člane skupnosti, s tem vsakemu
državljanu omogoča enak dostop do potrebnih zdravstvenih storitev (Jelisavčič,
Košir & Toth, 1998, str. 122). Izvedba načela solidarnosti predpostavlja kolektivno
financiranje, ki temelji na sposobnosti vsakogar, da prispeva (vertikalna dimenzija
solidarnosti) in na zagotavljanju storitev (dostop do pravic) v primeru, ko jih kdo
potrebuje (horizontalna dimenzija solidarnosti) (Denier, 2007; Kramberger, 2009).
Solidarnost v sistemu financiranja zdravstva predstavlja torej sodelovanje celotne (ali
vsaj večjega dela) populacije, da zagotovi stabilen sistem zdravstvene oskrbe, ki naj
bo enak za vse ne glede na to, v kolikšni meri ga nekdo potrebuje.
8.1.3 Enakopravnost v zdravstvenem in socialnem varstvu
Tudi enakopravnost oz. egalitarnost je pojem, ki je tesno povezan z načelom
pravičnosti (Cerar, 2005). Njegova bistvena značilnost pa je ta, da zagovarja enak
dostop do zdravstvenih storitev za vse državljane. Vsi državljani naj bi imeli moralno
dolžnost pomagati vsem tistim posameznikom, ki so jih okoliščine zaradi takšnega
ali drugačnega razloga prikrajšale za zdravje. Pravica do zdravstvenih storitev
uprizarja udejanjanje pravice enakih možnosti (Daniels v: Brščič & Tajnikar, 2007),
kar je temeljna dolžnost vsake socialne države. Posameznik pa se kljub temu mora
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izogibati določenim rizičnim dejavnikom, kot so npr. tvegan življenjski slog,
nepotrebno izpostavljanje nevarnostim itd.
Kot rečeno, sta pojma oz. vrednoti pravičnosti in enakopravnosti tesno povezana.
Aristotel (glej pogl. 4.2.1) je pravičnost, ki temelji na enakopravnosti, razdelil na
aritmetično in geometrično. Če na kratko ponazorimo, je aritmetična enakost (2 = 2),
kjer gre npr. za enakost v količini, teži, vsoti itd. dveh ali več polov, vendar daje
pravičnosti širši pomen načelo geometrične (sorazmerne) enakosti (1 : 1 = 2 : 2 ali 4 :
3 = 8 : 6), kjer pa ne gre več le za enakost med dvema ali več poli, ampak za
sorazmerno enakost glede na izhodišče. Cerar pravi, da je pravičnost zato na splošno
bolje kot (zgolj) enakost smiselno označevati kot sorazmernost (proporcionalnost)
oziroma kot sorazmerno enakost66. Sorazmernost zahteva enako oz. podobno
obravnavo enakih oz. podobnih lastnosti in položajev ljudi ter njihovih ravnanj v
povezavi z razdeljevanjem različnih materialnih in nematerialnih dobrin (Cerar,
2005, str. 25).
Sistem financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja temelji predvsem na
zbiranju prispevkov, ki se obračunavajo proporcionalno glede na plače. V določenih
primerih pa lahko ta sistem postane tudi regresiven, saj osnova za obračun
prispevkov ne vključuje nekaterih drugih pomembnih prihodkov, značilnih predvsem
za premožnejše posameznike (kapitalski dobički, varčevanje, investicije itd.)
(Normand & Busse v: Mossialos, Dixon, Figueras & Kutzin, 2002). To pomeni, da
se na ta način (že tako) premožnejše prebivalstvo izogne višji stopnji premije, ki bi
temeljila na sorazmernosti dohodkov. To je še posebej sporno, ker ponavadi prav oz.
tudi tisti, ki uveljavljajo in sprejemajo te sistemske ureditve, spadajo v ta t. i. višji
premožnejši sloj prebivalstva. Kar pomeni, da zavestno tudi sebi omogočajo boljše
pogoje glede na družbeno celoto.
Obvezno zdravstveno zavarovanje lahko torej smatramo za proporcionalno, tega pa
ne moremo trditi za dopolnilno zavarovanje, saj ne temelji na sorazmerni enakosti iz
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Sorazmerna (proporcionalna) enakost, ki je temelj (Aristotelovi) formuli razdeljujoče (distributivne)
pravičnosti, implicira tudi možnost aritmetične enakosti, ki je temelj (Aristotelove) formule izravnalne
(komutativne) pravičnosti. To pomeni, da se lahko implicira ali proporcionalna enakost ali aritmetična
enakost, kar je odvisno od situacije, konteksta, družbene pogodbe itd. Pri nas poznamo na primer dva
primera zavarovanja: obvezno zavarovanje, ki je proporcionalno; in dopolnilno zavarovanje, ki je
aritmetično.
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dohodkovnega vidika, ampak na aritmetični enakosti, kar pomeni, da vsakdo plača
enak prispevek ne glede na dohodkovno stanje, kar je v nasprotju s pojmovanjem
solidarnosti in socialne pravičnosti, kot jo zagovarja država. Iz objektivnega vidika
morda zgleda, da prispevajo vsi enak delež, vendar pa je iz subjektivnega vidika
jasno, da tisti z nižjimi prihodki plačajo sorazmerno večji delež, kakor tisti z višjimi
prihodki. Npr., za nekoga pomeni 25 denarnih enot 5 % mesečnega prihodka, za
drugega z bistveno višjim mesečnim prihodkom, pa pomeni 25 denarnih enot 1 %
mesečnega prihodka. Torej, naš zaključek je, da posamezniki z nižjimi osebnimi
dohodki plačujejo višjo ceno glede na lastne zmožnosti za enak dostop do še vedno
osnovnih zdravstvenih storitev67.
Aristotel je opredelil pravičnost kot nasprotje krivičnosti, pri tem je z izrazom
krivičen označil človeka, ki si prisvaja več, kot mu gre, s čimer krši pravila enakosti.
Pravično je to, kar je v skladu z enakostjo, pravi Aristotel (prev. 2002). Sicer se to
pojmovanje pravičnosti kot enakosti ne enači s tem, da bi vsakogar obravnavali
enako z drugimi, temveč da se enake obravnava enako, različne pa različno. Vse to
naj bi bilo odvisno od zaslug (Aristotel, prev. 2002).
Vendar se moderno stališče, ki izhaja iz »človekovih temeljnih pravic«, ne nanaša na
enakost v zaslugah, kot je to pri Aristotelu, ampak na »enake in neodtujljive pravice
prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe« ne glede na
njihove zasluge (Generalna skupščina Združenih narodov, 1948). Torej te pravice
izvirajo iz prirojenega človeškega dostojanstva in ne iz človekovih zaslug, kar
pomeni enakost v dostojanstvu in ne v zaslugah.
Zaključimo lahko, da način zbiranja finančnih sredstev za zagotavljanje socialne in
zdravstvene varnosti in nadaljnja redistribucija le-teh temelji na treh pomembnih
načelih oz. vrednotah (pravičnosti, solidarnosti in enakosti), od katerih je solidarnost
bistvena, saj le-ta omogoča sicer nenaravno, a vendar nujno potrebno izravnavo
67

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja krijejo razliko ali del razlike stroškov do polne vrednosti
standarda zdravstvenih in z njimi povezanih storitev nad deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno
zavarovanje. Npr.: Splošna ambulanta: kratek obisk (bolezen): obvezno zdravstveno zavarovanje
(OZZ) krije 85 %, dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ) 15 %. Nenujni reševalni prevozi:
(OZZ) 30%, (DZZ) krije 70 %. Zdravila s pozitivne liste: (OZZ) 75 %, DZZ 25 %. Zdravila z vmesne
liste: OZZ 25 %, DZZ 75 % (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), 2008).
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dobrin68, ki omogoča socialno in zdravstveno varnost celotne družbe. Pravičnost in
enakost se iz različnih etiških vidikov pojmujeta različno in tako dajeta različne
rezultate, včasih celo nasprotujoče, solidarnost pa iz različnih vidikov vedno ostaja
enaka. Pomembno je le to ali je prisotna ali ni in če je, v kakšnem obsegu in
kolikšnem razmerju.
Etiška pravičnost je pomemben vidik zbiranja in razporejanja sredstev v
zdravstvenem in socialnem varstvu. Po našem mnenju je pravičnost, ki temelji na
geometrični enakosti, primerna za zbiranje javnih sredstev, tu gre predvsem za
sorazmerje glede na osebni dohodek posameznega zavarovanega subjekta. Torej,
vsak naj bi prispeval določen odstotek lastnega prihodka. Enak bi torej bil odstotek
glede na osebni dohodek in ne na enako vsoto premije za vse z različnimi osebnimi
dohodki. Pravičnost, ki temelji na aritmetični enakosti, pa je primerna za
razporejanje sredstev, saj naj bi imeli vsi enake pogoje varovanja zdravja. Torej, ker
smo vsi prispevali enako vsoto glede na odstotek lastnega prihodka, imamo vsi enak
dostop do zdravstvenih storitev. V R Sloveniji so prispevki za financiranje
zdravstvenega sistema razdeljeni na obvezni in prostovoljni del. Obvezno
zdravstveno zavarovanje (OZZ) temelji na načelu solidarnosti. Višina prispevka
zavezancev je odvisna od višine osnovne plače, zato se obračunava v določenem
odstotku od osebnega dohodka69, torej temelji na geometrični (sorazmerni) enakosti.
V absolutnem smislu tisti z višjimi dohodki plačujejo več kakor tisti z nižjimi, v
relativnem smislu pa plačujejo vsi enako, saj je plačilo vezano na sorazmerje do
plače, ki se izraža v odstotkih (Česen, 1998). Drugače pa je s prostovoljnim
zdravstvenim zavarovanjem (PZZ); slednje ne temelji na sorazmerni enakosti glede
na dohodek, ampak na enakosti v višini prispevka (premije). PZZ se nadalje deli še
na dva dela: 1) dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ), ki krije razliko med
celotno vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, ki ga krije obvezno
zdravstveno zavarovanje; 2) dodatno zdravstveno zavarovanje 70, ki krije stroške
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Ta izravnava dobrin posredno koristi tudi tistim, ki sicer le-te ne potrebujejo, saj omogoča stabilnost
in mir v družbi.
69
Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse pravice znašajo 6,36 % od plače (Uradni list
RS, št. 5/1996, 1996).
70
Poleg dodatnega obstajajo še vzporedno (nadstandardno), nadomestno in asistenčno zavarovanje,
vendar jih mi skupaj obravnavamo pod pojmom dodatnih zavarovanj.
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zdravstvenih storitev, zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki niso sestavni
del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pustatičnik, 2008; Strmčnik,
1995). Za slednje se je v Sloveniji uveljavila tudi oznaka »nadstandardna
zdravstvena zavarovanja«.
Vidimo torej, da pri nas zbiranje sredstev za zdravstvene storitve poteka na dva
načina; obvezni del je sorazmeren glede na osebne dohodke posameznikov,
prostovoljni del (dopolnilni) je egalitaren glede na tarifo premije, ki je za vse enaka
ne glede na dohodek. Pri nadstandardnem zavarovanju (dodatno, vzporedno) pa je
vse odvisno od vrste in stopnje glede na posamezno storitev, ki je v zavarovanje
vključena. Za našo razpravo je pomembno tudi dejstvo, kakšno je razmerje izdatkov
oz. kritja stroškov zdravstvenih storitev med javnimi izdatki (OZZ, državni in
občinski proračun) in zasebnimi izdatki (PZZ, delež iz žepa gospodinjstev). Iz
pregleda statističnih podatkov, je razvidno, da je za leto 2011 razmerje javnih
izdatkov 71,4 %, zasebnih pa 28,6 % (Urad RS Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj [UMAR], 2012; glej tudi Statistični urad Republike Slovenije,
2011). V Sloveniji so se v zadnjem obdobju bistveno bolj kot javni povečali zasebni
izdatki, čeprav je to v EU drugače. V večini držav EU so se v tem obdobju bolj
povečali javni kot zasebni izdatki. Javni izdatki za zdravstvo kot delež v BDP so v
povprečju EU od leta 2000 do leta 2008 porasli od 5,3 % na 6,2 % BDP. Nasprotno
so se v Sloveniji v tem obdobju bistveno bolj kot javni povečali zasebni izdatki.
Delež javnih izdatkov za zdravstvo v BDP je bil celo malenkost manjši, delež
zasebnih pa se je povečal, od tega je skoraj polovica teh iz žepa gospodinjstev
(UMAR, 2011). Prav izdatki iz žepa gospodinjstev pa so tisti izdatki, ki lahko
pomenijo za revnejšo populacijo tolikšno finančno breme, da ga ne zmorejo in zato z
zdravljenjem tudi odlagajo, kar odpira nove težave. Torej tudi neenakosti v zdravju
so praviloma večje v državah z večjimi neposrednimi izdatki iz žepa. »Po podatkih
»ankete o potrošnji gospodinjstev« je v letu 2008 delež izdatkov za zdravje relativno
največje breme predstavljal za gospodinjstva z najnižjimi dohodki, ki so za zdravje v
povprečju porabila 2,8 % vseh izdatkov (1,5 % v letu 2005), medtem ko je v celotni
porabi premožnejših gospodinjstev delež izdatkov za zdravje znašal 1,5 %« (UMAR,
2011, str. 156). Polarnost socialnega stanja prebivalstva zaradi razlik v višini plač in
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aritmetičnosti premije PZZ, ki predstavlja slabo tretjino vseh izdatkov v zdravstvu, je
problematično, saj si manj premožnejši sloj prebivalstva vedno težje privošči
uveljavitve zdravstvenih pravic, ki še vedno spadajo pod osnovno zdravstveno
varstvo.
Naš zaključek je, da bi moralo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje temeljiti na
proporcionalni enakosti, saj bi le-to omogočilo vsaj približek enakim možnostim
zdravstvene in socialne varnosti. Najbolje pa bi bilo njegov vir prihodkov zopet
vključiti pod okrilje obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki temelji na
principu solidarnosti, vzajemnosti in sorazmerne enakosti. Tudi po oceni nekdanjega
ministra za zdravje Dušana Kebra se je z reformo ob začetku devetdesetih let
zmanjšala solidarnost v sistemu zdravstvenega varstva. Slednje je povzročila uvedba
doplačil za skoraj vse zdravstvene storitve v okviru prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja (PZZ), ki je prenesel večino bremena na ekonomsko šibkejše skupine
državljanov, saj ima prostovoljno zdravstveno zavarovanje enotne premije in ne
upošteva načina solidarnosti in vzajemnosti. Ravno zato je bila tudi kot glavni cilj
predlagane reforme v letu 2003 navedena odprava opisane deformacije s ponovno
uvrstitvijo pravic, ki so za zdravje in zdravljenje koristne, v celoti v breme
obveznega

zdravstvenega

zavarovanja.

Kljub

natančni

analizi posameznih

segmentov zdravstvenega sistema, ki je v veliki meri uporabna še danes, omenjena
reforma takrat žal ni uspela (Požun, 2012, str. 107–108).
S tem zaključujemo temo o etiški pravičnosti, ki se nanaša predvsem na zbiranje in
razporejanje sredstev zdravstvenega varstva. V nadaljevanju nas zanima, kako naj se
ta sredstva porabljajo. Torej, kako naj se najučinkoviteje porabljajo s strani tistih, ki
v tem zdravstveno-varstvenem sistemu delujejo in ga upravljajo. Zdravstveni in
socialni sistem razpolaga z javnimi sredstvi, zato je njihova učinkovita ter racionalna
poraba še posebej pomembna iz etiškega vidika.

8.2

Etika kot razmerje med poslovanjem in stroko

V zadnjem podpoglavju se bomo usmerili na praktično področje managementa v
zdravstvenih organizacijah. Zanima nas, katere vrste etiških tem oz. dilem se pogosto
pojavljajo in kako na njih pravilno odgovoriti.
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1) Prva takšna etiška tema se nanaša na različne interese med stroko (medicino,
zdravstvom) in poslovanjem (managementom). Tu sta si pogosto nasproti dva etiška
koncepta, ki si lahko nasprotujeta. Naloga managementa je, da preseže njuna
nasprotja in ju uskladi.
2) Druga etiško pomembna tema se nanaša na večjo odgovornost pri učinkoviti izrabi
javnih sredstev, kjer ima velik pomen tudi poštenost, skrbnost in preudarnost
managerjev. Čeprav največji del te etiške odgovornosti nosi vrhnji management, je
za njihovo realizacijo nujno potrebna tudi večja angažiranost nižjih ravni
managementa.
Ko govorimo o javnih sredstvih, ima veliko težo etiška odgovornost, saj spadajo
javna sredstva pod skupno in ne lastno dobro. Iz tega vidika je lahko motiviranost za
učinkovito izrabo sredstev okrnjena. Veliko je odvisno od človekovih osebnih
moralnih značajskih lastnosti in seveda zunanjega pritiska (javnosti, politike, itd.).
8.2.1 Management v službi javnega dobra
Sistem zdravstvenega varstva naj bi zagotavljal zadovoljivo zdravstveno stanje
celotnega prebivalstva v državi. Pri tem naj bi država s svojimi institucijami
spremljala učinkovitost delovanja tega zdravstvenega sistema in nadzirala njegovo
porabo virov. V kolikor zdravstvene organizacije s svojimi razpoložljivimi viri, ki so
na razpolago, dosegajo ustrezne rezultate svojega poslanstva, lahko govorimo o
optimalni celoviti kakovosti sistema zdravstvenega varstva. Pri doseganju te
optimalne

celovite

kakovosti

je

največji

problem

obvladovanje

izdatkov

zdravstvenega varstva. Zaradi nenehnega naraščanja povpraševanja po zdravstvenih
storitvah in vedno večji omejenosti sredstev nastajajo trajna nesorazmerja v sistemu,
kar lahko privede do njihovega kolapsa (Česen, 1998).
Za prihodnji razvoj zdravstva, kljub napredku v tehnologiji, ni več najpomembnejše
klinično71, ampak ekonomsko vprašanje. Cilj, ki se skuša doseči, je uskladiti
povpraševanje in ponudbo zdravstvenih storitev glede na dane ekonomske možnosti
celotne družbe, povečati učinkovitost in uspešnost dela v javnih zdravstvenih

71

Pojem »kliničen« se nanaša na medicinsko strokovna vprašanja.
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organizacijah ter zagotoviti pravičen dostop celotnega prebivalstva do družbeno
dogovorjene ravni zdravstvenega standarda (Česen, 1998).
V zdravstvenih organizacijah prihaja do konflikta interesov zaradi dveh
nasprotujočih si strani, saj se poslovanje razlikuje od medicine v nekaterih bistvenih
elementih. Pri poslovanju gre za skupne koristi (družbe, organizacije, sistema), pri
medicini pa za pravice posameznikov (zavarovancev, uporabnikov). Cilj v
poslovanju je dobiček, ali vsaj pozitivni rezultat, v medicini pa zdravje posameznika.
Vsa ta in še mnoga druga nasprotja, ki jih tukaj ne bomo posebej naštevali, pa lahko
močno vplivajo na sistem celotnega zdravstvenega varstva.
Richard Lamm trdi, da je medicinska oz. klinična etika povsem neustrezna, kadar gre
za vidik financiranja zdravstvenega varstva, saj je njena značilnost ta, da se naenkrat
osredotoča predvsem na enega posameznega uporabnika, medtem ko je pri izgradnji
javnega proračuna potrebno sprejemanje različnih kompromisov in vzpostavljanje
različnih prednostnih nalog. To se lahko nanaša tako na javne finance na nivoju
države kakor tudi na posamezne zdravstvene organizacije (Richard Lamm v: Weber,
2001). Ko govorimo o etiki v zdravstvu, gre za etiško usmerjenost na
posameznikove trenutne zdravstvene potrebe, te je potrebno zadovoljiti ne glede na
sredstva, ki so potrebna. Ko pa govorimo o etiki poslovanja, ni v ospredju le
posameznik, ampak celotni sistem, ki mora vzdržati zadovoljevanje potreb celote,
čeprav morda na podlagi prikrajšanja nekaterih (preveč) porabnih posameznikov72.
Zaključek je torej ta, da je vsekakor glavni ideal zagotoviti najboljšo zdravstveno
oskrbo vsakemu posameznemu uporabniku ne glede na potrebna sredstva. Enake
izhodiščne možnosti73 bi moral imeti vsak, kljub temu pa je potrebno gledati širše, tj.
z vidika celotnega zdravstvenega sistema, kjer je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da
»visoka kakovost« storitev ni glavna prioriteta. Glavna prioriteta je stabilen in trajen
zdravstveni sistem, ki naj nudi največjo možno mero zdravstvene in socialne varnosti
vsem članom družbe glede na trenutne razmere. Stabilnost celotnega sistema se
nikakor ne sme ogroziti zaradi pretiranega poudarjanja kakovosti z vidika
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Nekateri klinični primeri zahtevajo tako visoka finančna sredstva, da lahko ogrozijo celoten sistem.
Tu so mišljena sredstva, ki naj bodo vsem enako dosegljiva ne glede na posameznikove različne
potrebe in to v najvišji možni meri ter kakovosti.
73
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posameznikov. V prvi vrsti je potrebno poskrbeti za trajen in stabilen zdravstvenovarstveni sistem, ki bo dajal vsaj »osnovno« enako možnost celotni družbi, pa tudi,
če so zaradi tega nekateri posamezniki prikrajšani za najvišjo kakovost storitev. To
pomeni, da ima iz vidika managementa v zdravstvenih organizacijah prednost
utilitarizem pred pravicami posameznika do najvišje kakovosti zdravstvene
obravnave, ki jo kot takšno lahko zagovarja etika človekovih pravic.
V nadaljevanju si poglejmo, kateri etiški vrlini imata bistveno vlogo pri učinkovitem
ravnanju z javnimi sredstvi.
8.2.2 Učinkovitost kot posledica poštenosti in preudarnosti managerja
Učinkovitost v zdravstvenih in socialnih organizacijah pomeni pričakovano
izpolnjevanje vseh nalog povezanih s cilji in poslanstvom organizacije ter posamezne
stroke znotraj nje. Zaposleni prevzemajo odgovornost, da bodo z vsemi javnimi
sredstvi ravnali preudarno, skrbno in pošteno ter tako skrbeli za javno dobro v imenu
vseh, ki prispevajo sredstva v ta namen.
Zdravstveni in socialni sistem je javna dobrina, ki jo lahko ogrožajo ekonomski,
gospodarski, politični ali kakšni drugi pretresi. Nekateri od njih ravno v sedanjem
času povzročajo preglavice celotni in ne le zdravstveni politiki. Gospodarska kriza je
močno posekala pretok kapitala, to pa posledično močno vpliva tudi na vsa javna
sredstva. V preteklosti so se lahko finančne težave zdravstvenih dejavnosti reševale
tudi na strani finančnih prihodkov organizacij, sedaj pa to žal ni več mogoče, tako se
je potrebno osredotočiti predvsem na finančne odhodke. Za javne zdravstvene
zavode je bilo včasih značilno, da so od plačnikov, tj. zavarovalnic, vedno znova
zahtevali poračun materialnih stroškov (Česen, 1998). Takšen način je bil mogoč le,
dokler se je v blagajni nabiralo več, kot se je potrošilo. Sedaj je to bistveno drugače,
saj so finančni viri povsod omejeni, »denar kot usmerjeno energijo pa je zamenjalo
kakovostno poslovanje« (Groom v: Česen, 1998, str. 5). Kakovostno poslovanje
pomeni racionalizacijo zdravstva, ki temelji na zmanjševanju odhodkov, kar pa lahko
po drugi strani povzroči tudi slabše pogoje strokovnega dela zaradi odpuščanj
delovne sile, omejevanja porabe materiala idr.
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Veliko managerjev zdravstvenih zavodov se strinja, da je neupoštevanje stroškovnih
vidikov izredno neodgovorno ravnanje, saj se z nadzorom in omejevanjem stroškov
zavaruje pred finančnim kolapsom, ki lahko prizadene ne le nekatere posameznike,
ampak celoto uporabnikov sistema. Zato bi moral pravilno usposobljen manager
vedeti, kako najbolje uravnotežiti vidik stroškov s skrbjo za kakovost, tveganja,
pacientove potrebe, pravice in celovitost klinične obravnave. Vprašanje je le, kakšno
je pravo ravnovesje med stroški in ostalimi dejavniki zdravstvene oskrbe (Weber,
2001).
Weber (2001) pravi, da je le tisto zdravstveno varstvo kakovostno, katero je tudi
stroškovno učinkovito, to pa seveda nujno ne pomeni, da visoke cene zdravstvenih
storitev pomenijo tudi višjo kakovost. Za vsak sistem zdravstvenega varstva je nujno,
da vsem uporabnikom zagotavlja čim bolj enakopravne vsaj minimalne standarde
kakovosti, po drugi strani pa je potrebno ugotoviti tudi upravičenost do teh storitev.
Zdravstveni delavci morajo paziti, da uporabnikom nudijo le tiste storitve, ki jih
zares potrebujejo, brez nepotrebnih, tistih, ki povzročajo le stroške in nimajo
nikakršnega vpliva na izid obravnave. Pri tem je potrebno zagotavljati predvsem
najcenejše storitve, seveda če omogočajo primerljivo dobre izide, razen kadar
obstajajo trdni dokazi, da bi z dražjo intervencijo dosegli učinkovitejše rezultate
zdravljenja. Višji kot so stroški določene obravnave, večja je tudi potreba po
dokazovanju boljšega izida le-te. Vsako prizadevanje za nadzor nad stroški je vedno
treba oceniti z vidika vpliva na oskrbo pacientov.
Ker se stroški zdravstvenih storitev venomer povečujejo, sredstva, ki so na voljo, pa
ostajajo enaka, mora management organizirati delo učinkoviteje, poiskati mora
notranje rezerve in dodatna sredstva. Keber pravi, da so bile kapacitete zdravstvenih
organizacij v preteklosti dokaj slabo izkoriščene, sistem financiranja bolnišnic pa ni
spodbujal racionalne izrabe virov (Keber, 2002). Podobno tudi Ferjanc trdi, da je
področje organiziranosti eden najšibkejših členov zdravstva. Vzrok naj bi bil že v
sistemski ureditvi, saj ta za boljšo organiziranost ne omogoča nagrajevanja – niti na
nivoju organizacije niti na nivoju posameznika. Sistem je urejen ravno obratno,
slabša organiziranost je nagrajena, saj nastanek višjih stroškov pomeni upravičen
razlog za zahtevo po večjih sredstvih (Ferjanc, 2009, str. 69). Seveda je to
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nesmiselno, a vendar je dejstvo, da tisti zdravstveni zavodi, ki poslujejo negativno,
pokrijejo primanjkljaj iz državne blagajne. Za naslednje načrtovano obdobje se na
podlagi prejšnjega predvidijo podobne izgube ter si na ta način zagotovijo
(upravičena) dodatna sredstva. Ali je primanjkljaj objektivno opravičen ali ni, je
seveda drugo vprašanje.
Za zdravstvene organizacije so stroški dela največji zalogaj. Bolnišnice naj bi
porabile zgolj za izplačila plač in drugih stroškov iz delovnih razmerij v povprečju
od 50 do 60 % celotnega proračuna (Ferjanc, 2009; glej tudi tabelo v: Direktorat za
zdravstveno ekonomiko, 2012, str. 77). Zaradi tega, ker so višine plač in drugih
dajatev zakonsko opredeljene, je način za obvladovanja teh stroškov potrebno iskati
drugje. Zavodi lahko sami ukrepajo le z obvladovanjem količine potrebnega dela ter
potrebnim nivojem strokovne izobrazbe za izvajanje posameznih nalog. Rešitve se
ponujajo v postavljenih procesih dela, kjer je opredeljeno potrebno število izvajalcev,
njihova strokovna usposobljenost in čas trajanja aktivnosti (Ferjanc, 2009). Vendar
marsikje kompetence za posamezne naloge še vedno niso jasno opredeljene.
Postavlja se tudi novo vprašanje, kateri strokovni delavec je bolj varen za pacienta:
nekdo, ki ima priučene izkušnje in daljši delovni staž, a nima ustrezne izobrazbe ali
nekdo z ustrezno izobrazbo in malo ali nič izkušnjami. »Pri razmejitvi del in nalog
med diplomiranimi in srednjimi medicinskimi sestrami je navedenih 340 kompetenc
– med temi je le 47 takšnih, ki so rezervirane izključno za diplomirane, v praksi pa
tudi polovico teh ravno tako opravljajo srednje medicinske sestre« (Zajec,
2011). Klemenc k temu dodaja, da gresta »kakovost zdravstvene nege in varnost
bolnikov z roko v roki s strokovno usposobljenostjo in izobrazbo zaposlenih« 74
(Klemenc v: Zajec, 2011). Kar pomeni, da je potrebno pri izvajalcih zdravstvene
nege zagotoviti oboje, tako formalno strokovno izobrazbo s potrebnim znanjem,
kakor tudi razvite spretnosti in izkušnje, čemur z drugimi besedami pravimo
strokovna usposobljenost.
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V Sloveniji nastajajo težave zaradi razvoja stroke zdravstvene nege, ki se je v zadnjih dvajsetih letih
močno razvila. Posledično prihaja do prevzema nekaterih kompetenc s strani višjega (diplomiranega)
kadra, ki jih je poprej opravljal srednji kader (srednje medicinske sestre). Na podlagi novega aneksa
bodo morale srednje medicinske sestre v šestletnem prehodnem obdobju pridobiti naziv diplomiranih
medicinskih sester s pomočjo šolnin, ki jih bodo krili delodajalci. S tem bodo lahko slednje tudi
uradno pridobile kompetence, ki so jih že do sedaj marsikje pokrivale.
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Pomemben vidik obvladovanja stroškov je tudi pregled in nadzor nad materialom in
delovnimi sredstvi, kjer lahko prihaja do različnih skrajnosti zaradi razlik v
organizacijskih sposobnostih in osebni zainteresiranosti srednjega in nižjega
managmenta. To se pogostokrat kaže na eni strani kot pomanjkanje, na drugi pa kot
razmetavanje z materialom in sredstvi. Tu sta še posebej potrebni velika
motivacijska angažiranost, skrbnost in preudarnost.
Podobno je z uvajanjem novih tehnologij, kar se lahko izkaže za zelo uspešno ali pa
zgrešeno naložbo. Tu ne gre več le za preudarnost, ampak tudi za poštenost
managerjev. Znana je npr. »saga« o operacijskih mizah, kjer je bilo izgubljenega
veliko časa in davkoplačevalskega denarja (Knavs, 2007; Žerdin, 2005). Velikokrat
se dogodi, da se nabavi draga oprema, ki kasneje zaradi »neznanih« razlogov lep čas
stoji v kakšnem kotu. Takšni primeri so očiten znak malomarnega, če že ne
nemoralnega, razpolaganja z javnimi sredstvi. Seveda obstajajo tudi primeri uspeha,
ki skrajšajo marsikatero vrsto in izboljšajo pogoje kliničnih obravnav, kot je na
primer pridobivanje in uvajanje nujno potrebnih novejših instrumentov, aparatur,
reševalnih vozil itd., za te pa obstaja tudi velikokrat možnost, da se sponzorirajo iz
prostovoljnih prispevkov ter donacij (glej Brulc Šiftar, 2010), s tem pa se lahko tudi
zdravstvena blagajna dodatno razbremeni.
Kot že rečeno, imajo velik delež stroški dela, velik delež pa imajo tudi stroški
zdravstvenega materiala (zdravila, sanitetni material, energija itd.), ti znašajo v
povprečju od 30 do 40 % proračuna posamezne bolnišnice (glej Direktorat za
zdravstveno ekonomiko, 2012, str. 77). Strošek oblikujeta nabavna cena materiala in
količina porabe materiala, zato se je treba osredotočiti na vsebino njunega nastanka.
Zaradi agresivne komercialne politike ponudnikov materialov, ki se poslužujejo tako
dovoljenih kot nedovoljenih metod75, je razumljivo, da je upiranje managementa tem
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Na primer, v »predrazpisni« fazi naročnik ugotavlja potrebe po blagu ali storitvi, tveganja za odstop
od temeljnih zavez zakona o javnih naročilih pa so prav tu lahko največja. Kasnejši postopek je
namreč posledica faze, v kateri se oblikujejo merila in pogoji, na podlagi katerih se pripravi razpisna
dokumentacija. Pri tem je pomembno poznavanje ponudbe na trgu in tudi to, da se z merili in pogoji v
razpisni dokumentaciji ne omejuje konkurence. Če nekdo že v tej fazi »vnaprej ve« za najugodnejšega
ponudnika, se bo potrudil pripraviti razpisno dokumentacijo, ki bo »pisana na kožo« točno
določenemu ponudniku. Pomembna pa je tudi »porazpisna« faza, ko je pogodba z najugodnejšim
ponudnikom že podpisana. Tu se pokaže odnos do izvrševanja pogodb – ali ni blago morda nižje
kvalitete, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, ali so dobavljene ustrezne količine, ali se
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nepoštenim poslovnim odločitvam težavna naloga. Zavedati se je potrebno, da je do
50 % prodajne cene (materiala in drugih sredstev) namenjen trženju oz. proviziji
posrednikom, zato je občutljivost na segment vhodnih cen materialov povsem
upravičen. Z javnimi razpisi se je le delno vzpostavila konkurenčnost cen, saj so
velikokrat strokovne zahteve izvajalcev tiste, ki odločilno vplivajo na izbor materiala
(Ferjanc, 2009). Dileme upravičenosti zahtevkov bi bilo potrebno dodatno
razreševati z ustreznimi nadzori znotraj obstoječih struktur, ki jih je dolžan
organizirati management, seveda pa bi bila najcenejša osebna morala posameznikov
(managerjev idr.), ki bi omogočala pošteno porabo javnih sredstev.
Ferjanc omenja še nekatere storitve, kot so npr. funkcionalna diagnostika (CT, MR,
UZ) in laboratorijske preiskave, ki jih bolnišnice izvajajo same ali pa naročajo pri
zunanjih izvajalcih. V kolikor jih izvajajo pri zunanjih izvajalcih, morajo biti cene
transparentne. V lastni režiji pa je prav tako potreben nadzor, še posebej ko gre za
samoplačniške storitve, slednje morajo biti nujno pod okriljem pogodbe (ZZZS-jem)
(Ferjanc, 2009). Vse samoplačniške možnosti so seveda zelo zaželene, saj prinašajo
nov dotok finančnih sredstev v zdravstveni proračun, a vendar je potrebno prej vse
skrbno prevrednotiti tudi z etiškega vidika, potreben pa je tudi dodaten nadzor. Etiški
vidik je pomemben, saj se pojavlja vprašanje enakosti dostopa do dobrin oz. storitev,
predvsem zaradi dohodkovnih neenakosti. Samoplačniške storitve nikakor ne smejo
izriniti ostalih in zmanjševati možnosti enakega dostopa vseh upravičencev do
storitev pod enakimi pogoji. Dodaten nadzor pa je, kot smo že zgoraj omenili,
potreben zaradi resničnosti izvajanja storitev po pogodbi z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenija (ZZZS), saj je v tem primeru zgolj to tisto, kar je usmerjeno v
skupno dobro. V vsakem primeru je potreben večji nadzor, kadar primanjkuje
osebnih moralnih značajskih lastnosti (vrlin), kot so npr. poštenost, skrbnost,
preudarnost idr., slednje so sicer najcenejše in najučinkovitejše, če so seveda
prisotne.
Manager ima pomembno vlogo tudi pri vzpostavitvi »organizacijske kulture«, ki
postaja v zadnjem času še posebej pomemben dejavnik v vseh organizacijah. Ta
pogodba izvršuje skladno z njenimi določili. Včasih se lahko tudi izkaže, da je bila vrednost predmeta
naročila zanemarljiva v primerjavi s stroški dodatne opreme ali servisiranja (Šoltes v: Knavs, 2007).
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vključuje nabor vseh bistvenih vrednot, prepričanj, mnenj, razumevanj ter norm, ki
določajo način obnašanja in odzivanja zaposlenih v organizaciji. V tržnih
organizacijah je kultura organizacije pomembna za preživetje in uspešnost
organizacije zaradi močnih konkurenčnih vplivov iz okolja, zato se tam spodbujajo
vrednote, kot so tekmovalnost, konkurenčnost, individualizem, iznajdljivost idr. V
primeru zdravstvenih in socialnih organizacij pa je kultura organizacije usmerjena k
povsem drugačnim vrednotam, te so neposredno povezane s samim poslanstvom,
nanašajo pa se tako na cilje (zdravstvena in socialna varnost), kakor tudi na poti
(strategije), ki vodijo do njih. Tako se spodbuja predvsem medsebojna povezanost,
skrbnost, tovarištvo, soodvisnost, solidarnost, pravičnost, poštenost idr. Vse našteto
ima velik vpliv na učinkovitost dela, ki je pomemben vidik racionalizacije, kar
predstavlja temeljni varčni ukrep porabe javnih sredstev v zdravstveni dejavnosti.
Vse zgoraj omenjene teme, ki še zdaleč niso vse, predstavljajo pomembne dejavnike
za poslovno učinkovitost zdravstvenih organizacij. Za managerje ni dovolj le
managerska sposobnost, ampak tudi etiška odgovornost, saj gre za javna sredstva, ki
niso neomejena. Motiviranost managementa v pridobitnih organizacijah se razlikuje
od tistega v nepridobitnih, saj gre pri prvih za nevarnost dokončnega propada in
stečaj organizacije, kar je odvisno zgolj od poslovanja managerjev. V zdravstvenih
organizacijah pa te nevarnosti skorajda ni, saj država odloča o tem ali naj določen
zavod preživi ali ne. Tudi če gre za slabo poslovanje in nerentabilnost je država tista,
ki odloča o prihodnosti zavoda. To pa lahko povzroči slabšo angažiranost za
učinkovitost delovnih procesov.
V prejšnjih poglavjih smo se pri našem etiškem raziskovanju usmerjali predvsem na
vrhnji management, tukaj pa vidimo, da se etiška odgovornost infiltrira v vse nivoje,
torej tudi na taktičnem in operativnem področju. To pomeni, da morajo biti
preudarni, pošteni in skrbni pri ravnanju z javnimi sredstvi ne le vrhnji managerji,
ampak tudi vsi ostali segmenti managementa, vključno z vsemi zaposlenimi.
Zadnje naše poglavje, je govorilo o dveh segmentih: (1) etiški pravičnosti zbiranja
sredstev ter njihovi porazdelitvi in o (2) poslovni učinkovitosti porabe teh sredstev.
Medtem ko je prvi segment pomemben predvsem za področje zdravstvene politike,
je drugi pomemben za vse nivoje managementa tako posamezne organizacije kakor
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celotnega zdravstvenega sistema. Pri vseh pa sta nujno potrebni vrlini »preudarnost«
in »poštenost«, saj brez njiju še tako izpopolnjen sistem ne more delovati učinkovito.
Zdravstveno in socialno varstvo mora temeljiti na enakih izhodiščnih možnostih za
vse, saj je to osnova za dostojanstvo vsakega posameznika. Slednje pa je mogoče
doseči le s pravičnim sistemom financiranja in prerazdeljevanja sredstev. Vse to ni
dovolj, če se s sredstvi ne ravna učinkovito in preudarno. Vzrok za to so lahko, poleg
ostalih, tudi razumske in etiške pomanjkljivosti tistih, ki so prevzeli odgovornost v
družbi (politiki, managerji, župani idr.). Čeprav ni točnega recepta za pravo
usklajenost med medicinsko stroko in poslovno učinkovitostjo, je dobro, da se
upoštevajo dejstva, ki dokazujejo, da je etika v različnih pogledih nujna za
vzpostavitev družbene blaginje.
Zaključek
Za zaključek lahko strnemo, da sta v zdravstveni dejavnosti prisotni dve področji
udejstvovanja: strokovno (medicinsko, zdravstveno) in poslovno (management). Za
medicinsko področje je značilna predvsem etika dolžnosti (deontologija), za
zdravstveno nego etika skrbi. Ko pa govorimo o poslovanju, bi lahko na splošno
rekli, da je v ospredju etika koristi (utilitarizem), čeprav se na različnih nivojih
managementa odvija etiški pluralizem. Na nižjem nivoju prevladuje etika dolžnosti
in etika skrbi, na srednjem lahko rečemo, da tudi, čeprav že dobiva pomen tudi
utilitarizem, na najvišjem nivoju, tj. vrhnjem managementu, pa prevladuje
utilitarizem z dodatkom deontologije. Utilitarizem prevladuje zato, ker zagovarja
skupne koristi celotne družbe. Njegovo stališče je, da je potrebno maksimirati koristi
za vse člane družbe, pa čeprav je zaradi doseganja le-tega potrebno včasih kršiti tudi
pravice določenih posameznikov, ki bi lahko te skupne koristi ogrozili. Kot smo v
tem poglavju že ugotovili, je to značilno ravno za zdravstveni in socialni sistem, kjer
gre za koristi celotne družbe. Torej, znotraj managementa zdravstvenih in socialnih
sistemov se pojavljajo različni etiški koncepti, ki se ponavadi dopolnjujejo. Vendar
pa po našem mnenju takšen etiški pluralizem še vedno ni dovolj prilagodljiv v
težavnih razmerah. Naše stališče je, da je z vidika poslovanja etiški partikularizem
najprimernejši, saj gre pri njem za sposobnost prilagajanja na vsako posamezno
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situacijo 76, ki se lahko v različnih okoliščinah nenehno spreminja, pri tem ne gre
zgolj za spremembo pomembnosti moralnega razloga, ampak za spremembo moralne
polarnosti razloga, kar pomeni, da je lahko neko dejanje v določeni situaciji pravilno,
v drugi pa zopet napačno (glej pogl. 5.2.3). Seveda je pomembno dodati, da je ta
etiški pristop primeren predvsem za vrhnji management in ne za nižji, saj tam
prevelika pluralnost in partikularnost pri posameznem odločanju ni primerna, ker
prihaja do ponavljajočih se odločitev, ki niso avtonomna. Tam je primernejša
predvsem na načelih in tudi vrlinah temelječa se etika. Torej etiški partikularist vsako
situacijo, s katero se spopada, obravnava posamezno in s tem išče najboljšo rešitev
na podlagi etiških znanj in izkušenj, pri tem pa nujno potrebuje dobro razvito
duhovno inteligenco, saj le-ta omogoča, kot trdita Zohar & Marshall (2004),
spreminjanje in prilagajanje pravil, na podlagi celovitega razmišljanja, ki omogoča
razumevanje dane situacije. Vse to je kompatibilno s partikularnimi in pluralnimi
vidiki etike, ki zahtevajo celostno obravnavo vsake situacije, v kateri se išče
posamezni optimalni način etiške rešitve. Človek naj bi imel ravno po zaslugi
duhovne inteligence tudi moralni čut – občutek za to, kaj je prav in kaj narobe, kar
po Aristotelu, (prev. 2002) predstavlja etiške vrline, brez teh pa si ni predstavljati
celovitega razumevanja posamezne situacije, saj obstaja preveč možnosti za njihovo
napačno tolmačenje. Vse to najdemo v konceptu etike vrlin, ki predstavlja z našega
vidika najširši splet človekovih pozitivnih značajskih lastnosti, ki so nujne za etiško
motiviranost, uveljavljanja etiških načel in pravil, razumevanja razlogov in situacij
ter razvijanja in uveljavljanja moralnih vrednot (glej pogl. 5.2). Etika vrlin je po
našem mnenju osnova za uporabo vsake druge posamezne etiške teorije, kakor tudi
za njihovo kombiniranje, kar je značilno za etiški pluralizem in partikularizem, saj
daje podlago tako razumskim kakor tudi moralnim (etiškim) zmožnostim. Ena brez
druge pa na vrhnjem nivoju mamagementa nikakor ne prinašata pravih rezultatov.
Glede:
Na (1) raziskovalno vprašanje: »Ali so etiška načela pomembna za področje
managementa v zdravstvenem in socialnem varstvu?« lahko odgovorimo, da etiška
76

De Bono pravi, da lateralno mišljenje, ki ga mi povezujemo tudi z duhovno inteligenco, upošteva
vse posamične načine gledanja na stvari kot koristne, toda ne kot edine ali absolutne (De Bono, 2006,
str. 23). Podobno je tudi z partikularnim stališčem etičnega razmišljanja.
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načela vsekakor so pomembna, vendar pa njihova univerzalnost, tj. absolutnost
razlogov in časovna neomejenost v managementu, ni primerna, saj povzroča
preveliko rigidnost in omejenost pri poslovanju in vodenju organizacij, za katere je
značilna nenehna spremenljivost in kompleksnost situacij. Znotraj managementa
zdravstva in sociale pa se pojavljajo tudi različne stroke, ki jih mora slednji
medsebojno povezati, te stroke pa na etiko velikokrat gledajo različno, tj. skozi
različne etiške teorije. Management je področje, kjer je potrebno veliko
maneverskega prostora, tudi na etiškem področju, saj ko gre za pravičnost, si jo
marsikdo marsikdaj razlaga po svoje, prav tako se situacije, venomer spreminjajo. V
obdobju gospodarskega razcveta se razvijejo drugačne vrednote, potrebe in možnosti,
kot je to v gospodarski stagnaciji in recesiji. Zaradi sprememb okolja in situacij v
njem je univerzalnost oz. generalnost etiških načel dokaj omejitvena. Univerzalnost
etiških načel pa je neprimerna tudi v vsakem družbeno pluralnem in multikulturnem
okolju, saj se pojavljajo različni vidiki vrednot, načel, prepričanj itd.
Na (2) raziskovalno vprašanje: »Katere teorije s področja etike so najprimernejše za
uporabo v vodenju zdravstvenih in socialnih organizacij?« lahko odgovorimo, da so
primerni utilitarizem, etika vrlin, etiški pluralizem in etiški partikularizem. Od
slednjih sta najboljša etiški partikularizem in etika vrlin; prvi omogoča največje
prilagajanje na posamezne poslovne situacije, ki se nenehno spreminjajo, poleg njih
pa se spreminjajo tudi njihovi moralno pomembni razlogi, ki kot taki lahko hitro
spreminjajo svojo moralno polarnost iz razloga za v razlog proti. Tudi etiški
pluralizem oz. mešani etiški pristop je uporaben; slednji je tudi trenutno
najpogostejša oblika etiških aplikacij v managementu. Pri njem gre za prepletanje in
dopolnjevanje nekaterih splošnih načel, ki izhajajo iz različnih etiških konceptov,
predvsem gre za mešanje utilitarizma s kantovsko etiko dolžnosti. Utilitarizem se
nanaša predvsem na poslovne cilje, kantovska deontologija pa na poslovne strategije,
pogosto pa ju lahko spremlja še etika vrlin, ki s svojimi osebnimi značajskimi
moralnimi lastnostmi zavzema pomembno mesto na področju managerjeve
osebnosti. Na koncu naj omenimo še utilitarizem, ki zagovarja koristi družbene
večine v največji možni meri. Ta je seveda značilen in primeren za vsa področja, kjer
gre za prerazporejanje naravnega bogastva in družbenega premoženja. Naš zaključek
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je torej ta, da je najprimernejši etiški koncept v managementu zdravstva in sociale
moralni partikularizem znotraj koncepta etike vrlin, saj omogoča, da se s pomočjo
različnih etiških teorij zgradi nov vidik primeren za vsako posamezno situacijo, kjer
je posamezni moralni razlog tisti, ki slednje narekuje. Seveda pa je pri tem nujno
potrebno posedovanje ključnih razumskih in etiških vrlin, ki dajejo podlago, da je
posamezni manager slednjega sploh sposoben. To pa omogoča ravno koncept etike
vrlin.
Na (3) raziskovalno vprašanje: »Kakšno je primerno ravnovesje sinhronega
upravljanja zdravstvenih in socialnih organizacij, če upoštevamo dejavnike, kot so
vodenje, zdravstvo in sociala ter etika?« lahko odgovorimo, da je za managerja
najpomembneje, da uskladi koristi vseh uporabnikov zdravstveno-socialnega sistema
s potrebami vsakega posameznega uporabnika. To pomeni, da v prvi vrsti poskrbi za
učinkovit sistem, ki bo stabilen in pravičen do vseh uporabnikov. V nadaljevanju pa
poskuša omogočiti vsaj osnovno kakovost storitev znotraj možnih razmer, ki pa se
glede na gospodarske in druge razmere temu prilagajajo. V boljših časih naj se
kakovost

storitev

postopoma

izboljšuje

(izboljšanje

tehnologije,

procesov

zdravljenja, razmer za delo, pravic za zaposlene, kakovost zdravil itd.). V kriznih
časih pa naj se to poskuša prilagajati na tisto stopnjo, kjer bo sistem sposoben
preživeti in zadovoljiti vsaj nujno potrebni minimum vsem uporabnikom enako.
Glede na hipotezo, kjer:
»Predpostavljamo, da je visoko razvita duhovna inteligenca usposobljenih v
najvišjem managementu in izgradnja sistema vrednot temelj in najširši okvir, na
podlagi katerega lahko varno izvajamo vse ostale aktivnosti managementa
posameznih zdravstvenih organizaciji in tudi celotnega sistema zdravstvenega in
socialnega varstva.« lahko potrdimo, da duhovna inteligenca je temelj in najširši
okvir za vse aktivnosti managementa v zdravstvenih organizacijah, saj predstavlja
sposobnosti, za katere je značilno, da dajejo človeku pravi oz. tisti smisel v življenju,
ki ni vezan zgolj na sebične interese, ampak je usmerjen tudi v skupne koristi
posamezne družbe, človeštva in vsega, kar ju obkroža. Duhovna inteligenca je tesno
povezana z vrlinsko etiko, kjer so pomembne tako razumske (dianoetične) kot tudi
nravstvene (etiške) sposobnosti posameznika (glej pogl. 4.2.1), ki so del človekovih
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osebnostnih značilnosti. Pri njih ne gre le za sposobnost prepoznavanja etiških načel,
ampak za prepoznavanje pomena in pomembnosti posameznega moralnega razloga v
dani situaciji. Pri slednjem so potrebne zahtevnejše razumske sposobnosti in
posameznikove moralno značajske pozitivne lastnosti. Pri razumskih sposobnostih
gre za to, da lahko nekaj razumemo, uvidimo v pravem kontekstu glede na dano
situacijo, pri moralnih značajskih pozitivnih lastnostih pa gre za to, da temu tudi
sledimo, torej, da smo motivirani slediti pozitivnim moralnim odločitvam, ki se v
dani situaciji ponudijo, kljub temu da lahko obstaja tudi njihova negativna
alternativa. Človekova duhovna inteligenca je torej tista, ki s pomočjo etike vrlin
moralno partikularno odloča v korist posameznika, družbe ali celote sveta, pri čemer
vedno išče nove prave etiške rešitve, ki bi bile za vse obravnavane subjekte najbolj
pravilne in pravične.
Duhovna inteligenca je najširši okvir za usposobljenost v vrhnjem managementu in
izgradnjo pozitivnega sistema vrednot celotne družbe. Bistvena je za razumevanje
posameznega konteksta, ki se pojavi v množici drugih kontekstov, od katerih pa je
potrebno izluščiti pravi razlog v dani situaciji, ki ima za posledico pravilno odločitev,
ta je v našem primeru skupno dobro v obliki zagotovitve stabilne in kakovostne
zdravstvene in socialne varnosti.
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9

SKLEP

Za učinkovito in uspešno delovanje menagementa v zdravstvu in socialnem varstvu
so potrebni različni spektri znanj, od katerih je poleg managerskih in splošno
strokovno-medicinskih tudi filozofsko. Etika je praktična filozofija, ki ni namenjena
zgolj nekaterim posameznikom, ampak blagostanju vseh živih bitij. Če se usmerimo
zgolj na ljudi, je za njihovo blagostanje nujno potrebna zdravstvena in socialna
varnost, ki seveda ni dana kar tako, sama od sebe, ampak jo je potrebno šele doseči
in to s skupnimi prizadevanji. To pomeni, da je najprej potreben določen družbenopolitični konsenz, ki v takšni ali drugačni družbeni ureditvi zahteva socialno varnost.
Družbeni konsenz pa ni zaključek, ampak šele začetek, saj je slednjega potrebno tudi
trajno uveljaviti in vzdrževati, kar pa vedno ni lahko, saj obstajajo nekatere
pomembne razlike med posameznimi človeškimi subjekti (politiki, managerji idr.), ki
v družbi prevzemajo vodstvene pozicije in na podlagi katerih imajo tudi slednji moč,
da odločajo v imenu celote. Ena izmed takšnih razlik je človekova inteligentnost, ki
glede na vrsto in stopnjo daje različne načine dojemanja sveta, razmišljanja (o) ter
delovanja v njem, kar pomeni, da lahko prihaja zaradi nje tudi do razlik pri
dojemanju in uveljavljanju družbenih vrednot, kot so svoboda, pravičnost, enakost,
solidarnost, sočutje itd. Konec koncev niti ni vedno nujno, da si posameznik
(manager, politik ali kdo tretji), ki sprejme odgovornost v imenu družbe, sploh
prizadeva za javno dobro, velikokrat ga lahko zanimajo zgolj lastni interesi, ki jih
skuša uveljaviti preko javno-odgovornih pozicij, kar pa seveda ni prav. Zato sta vrsta
in razvitost

inteligence

bistveni

pri določanju prioritet

posameznikovega

usmerjenega delovanja, saj odločilno vplivata na posameznikovo vrednotno
usmeritev, ki v našem primeru predstavlja delovati v skupno dobro.
Skozi vso zgodovino smo priča, da se človeška mnenja razlikujejo, menjajo,
dopolnjujejo ali nasprotujejo, kar se dogaja tudi danes in se bo verjetno tudi vnaprej.
To nakazuje na našo omejenost, po drugi strani pa nas sili k nenehnemu
medsebojnemu prilagajanju in sodelovanju. V kolikor temu niso razlog vrednote,
vrline ipd., je to zagotovo družbeni mir. Slednji zahteva dvig iz interesov sebičnosti
na stopnjo interesov ugodnih za vse, kar predstavlja tudi zdravstvena in socialna
varnost. Vse to poskušajo uveljaviti tudi nekatere etiške teorije, čeprav ne vse. To pa
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ne pomeni, da so si tiste, ki zagovarjajo skupno dobro, tudi pri načinih uveljavljanja
le-tega, enake. Utilitarizem se npr. naslanja na univerzalnost posameznih načel, kar
pomeni, da usmeritve, ki jih zagovarja, veljajo vedno in povsod. Načelo je torej tisto,
ki določa pravilno ravnanje, posameznik ga mora le prepoznati in delovati v skladju
z njim. Pri tem ni potrebno pretirano poznavanje etiških konceptov, saj gre zgolj za
poznavanje in razumevanje načel, ki pa so ponavadi določeni s standardi, kodeksi in
drugimi predpisi. Za etiko vrlin in etiko skrbi pa načela niso toliko pomembna,
ampak predvsem sposobnost presojevalca, ki v dani situaciji presoja. Torej gre za
akterja in njegovo moč lastnega etiškega presojanja v skladju z določenimi etiškimi
vidiki. Obstaja pa tudi tretja etiška teorija, ki podobno kot prejšnji dve, ne potrebuje
univerzalnih načel (etiški partikularizem), pri njej gre tudi za sposobnost akterja, a
vendar je pravi »razlog« v posamezni situaciji tisti, ki določa, kakšno oz. katero
dejanje je pravilno. Razlikuje se predvsem od etike vrlin po tem, da ne izhaja povsem
iz osebnega človekovega stališča, ampak je razlog tisti, ki ji narekuje, katero dejanje
je pravilno, na akterju je le, da to dejanje prepozna, seveda pa za to potrebuje tudi
določeno sposobnost, tj. vsaj razumsko, če že ne duhovno inteligentnost.
Vse to pa ne pomeni, da posplošitev etiških načel, kot to zagovarja univerzalizem
(utilitarizem in deontologija), na določenem nivoju ne obstaja, tako kot npr.
zemeljska gravitacija, ki obstaja in velja za vsakogar. Vendar je to zgolj na nekem
splošnem nivoju, kot je npr. »ne stori nič žalega nedolžnim in nemočnim«. Tu se
strinjamo, da slednje velja za vsakogar in povsod. V primeru »ne ubijaj« pa je težko
povsem posploševati, kajti če v samoobrambi nekoga smrtno poškoduješ ne gre
trditi, da je to nemoralno. Ta primer prikazuje enostaven način pomanjkljivosti
univerzalizma, saj se razlogi v posameznih situacijah velikokrat spremenijo.
Univerzalizem je primeren predvsem za nekatera splošna življenjska dejstva, kjer ni
nikakršnih razlogov, ki bi moralno pomembnost določenega dejanja spremenili.
Verjetno imajo ravno zato tudi posebno velik pomen na področju medicine, saj se
tam razlogi za ali proti redkokdaj spreminjajo. Drugače pa je to na področju
managementa in poslovanja, kjer so situacije pogosto nepredvidljive in nestanovitne.
Seveda tudi tukaj obstaja določena univerzalnost načel (npr. kar največ zdravstvene
in socialne varnosti za največ državljanov), vendar pa se ponavadi dopolnjujejo in
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usklajujejo tudi z načeli drugih etiških konceptov (npr. deontološkimi) in pa tudi z
različnimi razlogi, vrlinami in vrednotami, ki v interdisciplinarnem področju
zahtevajo vsaj pluralnost načel, če že ne partikularnost, kar pomeni, da lahko iz
različnih etiških primesi sestavimo povsem nov vidik, ki je primeren v posamezni
situaciji zaradi posebnega razloga, ki se je tam pojavil. Etiški partikularizem gleda na
vsako situacijo posebej, pri tem sproti išče razloge za ali proti. Zanj niso pomembna
univerzalna etiška načela, ampak specifičen razlog v določeni situaciji, ki je lahko
tudi neponovljiv. Ravno zaradi te svoje specifike je moralni partikularizem
pomemben v managementu, saj je to področje, kjer se prekrivajo različne panoge ter
stroke, ki imajo sebi lastna stališča in vidike etike. Moralni partikularizem omogoča
ravno uporabo vseh različnih etiških vidikov za različne specifične situacije, kjer
lahko enkrat razlog za postane drugič tudi razlog proti.
Po našem mnenju pa se etiški partikularizem ne more uporabljati v pravem smislu in
pomenu, če posameznik ne poseduje tudi nekaterih pomembnih vrlin in vrednot. Prav
zato je naš končni sklep, da je v vrhnjem managementu zdravstvenega in socialnega
varstva potrebno poglobljeno razumevanje vseh pomembnih etiških možnosti, ki jih
kot take predstavljajo različni koncepti. To pa zaradi tega, ker lahko v nasprotnem
hitro postane tisto, kar je prav narobe in tisto, kar je narobe prav. Po našem mnenju je
zato nujno potrebna etika vrlin, saj slednja vsebuje tako razumske (razumevanje
pravega razloga v dani situaciji), kakor tudi etiške, osebne značajske lastnosti
(pravičnost, poštenost, skrbnost, občutek za enakost itd.), te pa so nujna podlaga za
moralno partikularno razumevanje in odločanje. Torej, v vrhnjem managementu
zdravstvenega in socialnega varstva je potrebno razvijati predvsem koncept vrlinske
etike, saj ta vsebuje tudi podlago za partikularno razmišljanje o etiki.
Če sklenemo lastne ugotovitve, lahko zaključimo, da je etika nujna za zagotavljanje
pravičnosti in enakosti v celotnem zdravstvenem in socialnem sistemu. Ker pa
slednje ni dano kar tako, samo od sebe, je potrebno zagotoviti takšen management, ki
bo slednje tudi sposoben uveljaviti in vzdrževati. Pri tem mu vsekakor morata služiti
pravilno razvita inteligenca, ki naj bi bila po možnosti duhovna, ter modrost in pa
primerni etiški pristop, ki je v našem primeru vrlinska etika kot temelj za
partikularno etiško odločanje vsakega vrhnjega managementa.
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