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UVOD
Pred vami je kratka raziskava, katere namen je bil ugotoviti, katere problematike mladinske
organizacije v Mariboru zaznavamo med mladimi, na kakšne načine jih naslavljamo in
rešujemo, kakšno vlogo imamo mladinske_i delavke_ci in s kakšnimi težavami se soočamo
pri svojem delu. Z raziskavo smo želele_o orisati splošno stanje mladinskega polja in
programov, ki jih ponujamo mladim v Mariboru.
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STATISTIČNI ORIS STANJA MLADIH V SLOVENIJI

Slovenija naj bi bila po poročilih OZN bistveno boljša v »človekovem razvoju« kakor druge
postsocialistične države ter druge države na periferiji centralnega kapitala. Toda ta zavidljivi
položaj gre bržkone pripisati prav temu, da je Slovenija zavlačevala pri sprejemanju
neoliberalnih posegov, zlasti na področju privatizacije in uničenja socialne države.1 Slovenija
se glede na Ginijev koeficient (s katerim se meri družbena neenakost) nahaja med državami
EU z najnižjimi neenakostmi v premoženju.2 Vendar Ginijev koeficient ne registrira najvišjih
in najnižjih slojev. Prav za skrajnosti pa raziskovalci opozarjajo, da se v Sloveniji pospešeno
krepijo.3 Med 2007 in 2014 se je dohodkovna neenakost med najrevnejšimi in najbogatejšimi
povečala več kot v povprečju EU, in sicer so se dohodki najrevnejšim v povprečju zmanjšali
za 0,8 %, najbogatejšim pa povečali za 1 %.4
Stopnja tveganja revščine je v Sloveniji sicer nižja od povprečja EU, se pa je ta razlika v času
krize močno manjšala. V Sloveniji se hitreje od povprečja EU povečuje tudi tveganje
revščine. V obdobju 2007–2015 se je sicer znižala starejšim od 65. leta, povišala pa se je
mlajšim od 18. leta in prebivalstvu v starostni skupini od 18 do 64 let. V zadnjih desetih letih
je bila stopnja tveganja revščine najvišja za brezposelne (44,8 % leta 2015). Toda v zadnjih
letih prihajajo v ospredje novi trendi, saj se je stopnja tveganja revščine znižala skupini
brezposelnih in drugih neaktivnih, zvišala pa zaposlenim. Znotraj skupine zaposlenih pa se je
znižala skupini samozaposlenih in zaposlenih za določen čas, zvišala pa zaposlenim za
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nedoločen čas (za polni in polovični delovni čas). Med najbolj ogroženimi skupinami
prebivalstva še vedno ostajajo predvsem gospodinjstva z eno odraslo osebo.5
Pomembno je izpostaviti tudi stopnjo brezposelnosti, ki se sicer od leta 2015 znižuje, a še
vedno ostaja skoraj dvakrat višja kot je bila pred krizo leta 2008. Stopnja brezposelnosti žensk
od leta 2012 presega stopnjo brezposelnih moških, vrzel pa se je med spoloma do leta 2016
povečala.6 Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je že drugo leto zapored sicer znižala, a še
vedno vsaka druga brezposelna oseba ostaja brezposelna več kot leto dni. Kriza leta 2008 je
močno zaznamovala mlade od 15 do 24 let, saj se je do leta 2013 njihova stopnja
brezposelnosti povišala na 24,4 %, nato pa se je do leta 2016 znižala na 13,7 %, predvsem
zaradi povečanega obsega prekarnega dela,7 ki jo zastopnice_ki kapitalizma poimenujejo
»fleksibilizacija trga delovne sile«.
Pojem prekarnost označuje negotovo, kratkotrajno, začasno in občasno plačano delovno
aktivnost, ki jo posameznik_ca ne opravljata samoiniciativno, za dodaten zaslužek. Med
negotova delovna razmerja spada tudi delo za določen čas ali s krajšim delovnim časom od
polnega, saj še vedno ostaja element negotovosti, da bo delavec_ka verjetno moral_a kmalu
iskati novo delo.8 Delež začasnih zaposlitev je še vedno najvišji med mladimi (15-24 let) in je
tudi najvišji v EU.9 Predvsem so v porastu zaposlitve za določen čas, ki mladim prinašajo
negotovost in podaljšujejo odvisnost od staršev. Na ravni Evropske unije (EU-27) so se
začasne zaposlitve v letih 2001 do 2012 povišale za 25 %, medtem ko pri zaposlitvah za
nedoločen čas govorimo o zgolj 7 % povišanju. Sindikat Mladi plus opozarja, da kljub
drugačnim zakonskim določilom, veliko število mladih opravlja delo po pogodbi za določen
čas.10
V Sloveniji več kot 50 odstotkov mladih v starostni skupini 15-29 let opravlja začasno delo.
Podobno kot v drugih državah je tudi pri nas delež začasno zaposlenih žensk večji od deleža
začasno zaposlenih moških. Ženske se soočajo z večjimi težavami pri prehodu iz študija v
zaposlitev kot moški, kar je posledica slabih možnosti za zaposlitev za diplomante_ke
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družboslovja, kjer prevladujejo ženske in omejevanja zaposlovanja v javnem sektorju, kjer je
delež žensk večji kot v drugih dejavnostih.11
Sindikat Mladi plus je v letu 2017 izvedel tudi anketo, v kateri je sodelovalo 375
posameznic_kov iz vse države. Podajamo nekaj alarmantnih ugotovitev ankete, ki odražajo
stanje mladih v Sloveniji:
-

Pravi trenutek, da si ustvariš družino, je po mnenju večine mladih šele takrat, ko
podpišejo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Toda zgolj 16 odstotkov mladih je
odgovorilo, da so dejansko zaposlene_i za nedoločen čas.

-

Kar 77 odstotkov mladih je pripravljenih sprejeti delo, ki zahteva nižjo raven
izobrazbe od njihove.

-

66 odstotkov mladih se boji, da ne bo dobilo zaposlitve.

-

Kar 47 odstotkov mladih se je v zadnjem letu soočilo s pomanjkanjem denarnih
sredstev. Zaradi finančne stiske se je kar 13 odstotkov mladih odpovedalo tudi nakupu
hrane.

-

63 odstotkov mladih meni, da za opravljeno delo prejema prenizko plačilo.

-

47 odstotkov mladih je mnenja, da jim njihova zaposlitev ne nudi nobene varnosti.

-

68 odstotkov mladih si ne more privoščiti nakupa ali najema stanovanja.

Na Zavod za zaposlovanje se je po vsej Sloveniji v januarju leta 2017 prijavilo skoraj 13 tisoč
oseb, kar je bilo za 44 odstotkov več kakor decembra 2016. Podatki potrjujejo, da je ogromno
oseb zaposlenih za določen čas. Kar 6.309 oseb po vsej Sloveniji pa se je lani samozaposlilo,
kar pomeni več kot 50-odstotni porast tovrstne zaposlitve v primerjavi z decembrom 2016.
Zgolj preštevanje brezposelnih oseb pa ne podaja realne slike o trgu dela v Sloveniji.
Primanjkuje predvsem podatkov o izhodih v zaposlitve in kakšna je kvaliteta teh zaposlitev. O
izbrisanih iz evidenc zavoda pa se skorajda ne govori.12
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EMPIRIČNA RAZISKAVA

2.1 VSEBINSKA OPREDELITEV
V nadaljevanju predstavljamo rezultate kvalitativne empirične raziskave, ki je bila izvedena v
obdobju od oktobra do začetka decembra 2017, katere temeljni namen je raziskati, katere
problematike mladinske organizacije v Mariboru zaznavajo med mladimi, na kakšne načine
jih naslavljajo in rešujejo, kakšno vlogo imajo mladinske_i delavke_ci in s kakšnimi težavami
se soočajo pri svojem delu.

2.2 METODOLOŠKA OPREDELITEV RAZISKAVE
Za raziskavo smo glede na cilje uporabile_i kvalitativno metodo oz. sistematično metodo
zbiranja podatkov – anketo. Z uporabo tovrstne metode smo povečale_i objektivnost
odgovorov in zanesljivost same raziskave. Anketa je bila sestavljena iz 13 vprašanj, ki so bila
prek elektronske pošte poslana mladinskim organizacijam v Mariboru, ki jih Mestna občina
Maribor sofinancira preko javnega razpisa za nevladne mladinske centre. Vsaki organizaciji je
bila poslana uvodna pojasnitev raziskave, zaradi slabe odzivnosti pa smo kasneje začele_i
pošiljati anketo tudi na osebne maile mladinskih delavk_cev. Od 10-ih organizacij, ki smo jih
povabile_i k sodelovanju v raziskavi, so se odzvale vse organizacije, razen Mestnega
mladinskega sveta Maribor. Ker je anketo lahko rešilo več oseb iz iste organizacije, je le to
rešilo 10 oseb iz 9-ih organizacij, in sicer: Društvo Center za pomoč mladim; Zavod PIP
(pravo, informacije, pomoč); Društvo Salezijanski mladinski center Maribor; Združenje
EPEKA; Študentska organizacija Univerze v Mariboru; Kulturno društvo Mladinski center
IndiJanez; Zveza prijateljev mladine Maribor; Mladinski kulturni center Maribor; Pekarna
Magdalenske mreže.
Cilj raziskave je orisati splošno stanje mladinskega polja in programov, ki jih mladinske
organizacije ponujajo mladim. Glede na zaskrbljujoče stanje v družbi, se nam zdi še kako
pomembno, kakšne vrednote zastopajo mladinske organizacije, katere probleme opažajo v
svojem lokalnem okolju in na kakšen način jih naslavljajo. Pri pregledu ankete smo v
odgovore anketirank_cev posegale_i zgolj z lekturo. Zaradi anonimnosti in spoštovanja
anketirank_cev smo imena organizacij spremenili v Odgovor A, Odgovor B, Odgovor C itd.
14 vprašanj je označenih s krepkim tiskom, pod vsakim vprašanjem pa so s poševnim tiskom
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podani odgovori anketirank_cev, nekateri odgovori pa so predstavljeni tudi grafično. Številka
odgovora identificira isto osebo pri vsakem naslednjem vprašanju.

2.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA UGOTOVITEV
1. S katerimi problemi se mladi soočajo v Mariboru?

Problemi s katerimi se soočajo mladi v MB
12
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0

Oseba je lahko izbirala med 11 odgovori in izbrala več odgovorov hkrati. Prav tako je bila
podana možnost pripisa dodatnega problema, ki ga oseba zaznava v Mariboru. Oseba je lahko
izbirala med sledečimi problemi: brezposelnost; slab javni prevoz; nemotiviranost; prekarne
zaposlitve (s.p.-ji, študentsko delo, podjemne in avtorske pogodbe, itd.); nevključenost v
odločanje; stanovanjska problematika; premalo alternative za kvalitetno preživljanje prostega
časa; diskriminacija; revščina; pomanjkanje informacij; socialna izključenost. Vse osebe so
izbrale problem brezposelnosti. Takoj za brezposelnostjo, jih je osem izbralo problem
prekarnih zaposlitev in stanovanjsko problematiko. Na tretjem mestu so bili s sedmimi
glasovi izbrani nemotiviranost, nevključenost v odločanje in socialna izključenost. S
šestimi glasovi je bila izbrana revščina, nato diskriminacija (pet glasov). Na zadnjih treh
mestih sledijo slab javni prevoz (štirje glasovi), premalo alternative za kvalitetno preživljanje
prostega časa (trije glasovi) in pomanjkanje informacij (dva glasova). Ena od oseb je pod
možnost drugo izpostavila problem izkoriščanja ponujenih priložnosti.
7

2. Katero od zgoraj naštetih problemov bi moralo nagovarjati mladinsko delo in kako?
Odgovor A: Vsa omenjena področja naj naslavlja mladinsko delo, saj se z njimi bolj ali manj
soočajo mladi s katerimi delamo v naših programih.
Odgovor B: Nemotiviranost.
Odgovor C: Predvsem do tistih, za katere je organizacija kompetentna in lahko dejansko
pripomore k uresničevanju odpravljanja problematike in pa učinkovito informiranje javnosti
ter ustvarjanje dodatnega pritiska na odločevalce.
Odgovor D: Nagovarjati mora vse probleme, predvsem z motiviranjem mladih, z
vključevanjem v odločevanje in z upoštevanjem njihovega glasu.
Odgovor E: Vse, ki so navedeni. Vendar jih mladinsko delo ne rabi reševati-v tem je razlika.
Mladinsko delo namreč ne more reševati problemov, ki nastanejo kot posledica družbenoekonomskega sistema v katerem živimo. Nagovarjati pomeni skozi pogovore, delavnice,
predavanja, ulične akcije, branja in druge aktivnosti osvetljevati te probleme, da bi mladi
razumeli vzroke za njihov nastanek in se seznanili z oblikami organiziranja in orodji, kako te
probleme reševati predvsem od spodaj navzgor.
Odgovor F: Problemi so sistemski, tako da delovanje na področju kvalitetnega preživljanja
prostega časa, v katerem lahko mladi najdejo hobije, ki mogoče v prihodnosti postanejo
njihov poklic, s čimer se reši tudi problem nemotiviranosti, brezposelnosti in socialne
izključenosti.
Odgovor G: Informiranje mladih - omogočanje dostopa do kakovostnih in brezplačnih
informacij relevantnih za mlade, ki omogočajo njihovo aktivno participacijo v družbi;
socialna izključenost - vključevanje mladih v širok spekter družbenega dogajanja - mladinski
programi, prostovoljstvo, mobilnost, izobraževanje … , nevključenost v odločanje opolnomočenje mladih.
Odgovor H: Mladinsko delo bi moralo naslavljati vse probleme po malem. Kot nekakšen
plašč bi moralo zajeti vse izzive in probleme.
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Odgovor I: Nemotiviranost, premalo alternativ za kvalitetno preživljanje prostega časa,
pomanjkanje informacij, socialna izključenost - preko različnih aktivnosti, od delavnic,
usposabljanj, prostora, kjer se lahko družijo brez obvez ...
Odgovor J: Več problemov, zlasti pravno varnost in prepoved diskriminacije zaradi mladosti
in posledično neizkušenosti.
Kar pet organizacij (A, D, E, H in J) je v odgovoru zapisalo, da je treba naslavljati vse
probleme, ki so navedeni v prvem vprašanju. Spet druge so bile specifične in so večkrat
poudarile nemotiviranost in socialno izključenost. Izpostaviti želimo dve organizaciji (E in F),
ki sta opozorili, da so problemi, s katerimi se mladinske_i delavke_ci soočajo sistemski. Med
tem ko organizacija F izpostavi, da se posledično preko interaktivnega dela v organizacij
lahko rešujejo sistemski problemi, pa organizacija E opozori, da reševanje sistemskih
problemov ni v pristojnosti mladinskega dela – to jih niti ne more reševati. Po njihovem je
naloga mladinskega dela v osveščanju mladih preko različnih metod dela, seznanjenjem z
vzroki sistemskih problemov, predstavljanjem načinov organiziranja in različnih orodij, ki
omogočajo reševanje problemov po principu od spodaj navzgor. Tudi organizaciji D in G sta
poudarili, da mora mladinsko delo motivirati mlade pri vključevanju v odločanje.
Organizacija C pa je izpostavila, da je zgoraj naštete probleme mogoče reševati, toda zgolj
tiste, za katere je organizacija dovolj kompetentna.
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3. Katere teme naslavljate v vaši organizaciji in na kakšen način?

Teme, ki ji organizacije naslavljajo
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Oseba je lahko izbirala med 12 temami, imela pa je možnost pripisati tudi svojo. Tudi pri tem
vprašanju so lahko osebe izbrale več odgovorov hkrati. Na razpolago so bile naslednje teme:
LGBTQ+; brezposelnost; delavski boj; kapitalizem; begunstvo (migracije); pravice živali;
brezdomstvo; samoorganiziranje; revščina; etnične manjšine; feminizem; fašizem. Na prvem
mestu je bila z osmimi glasovi izbrana brezposelnost, z sedmimi glasovi pa je sledila
revščina. S petimi glasovi je bila izbrana tema begunstvo (migracije), s štirimi glasovi pa so
bile izbrane teme LGBTQ+; samoorganiziranje in etnične skupine. Z dvema glasovoma so
bile izbrane teme kot je delavski boj, pravice živali in fašizem. Zgolj ena oseba je izbrala
temo kapitalizem, enako velja za temo brezdomstvo in feminizem. Tri osebe so pripisale tudi
lastne teme kot so: socialna izključenost, težave v duševnem zdravju, osipništvo, osamljenost,
pomanjkanje socialnih veščin, EU – usmeritve in ukrepi, anticiganizem.
4. Na kratko predstavite vsebino zgoraj izbranih odgovorov.
Odgovor A: Teme, ki jih obravnavamo pri našem delu izhajajo iz potreb mladih, na katere
skupaj z njimi iščemo odgovore.
Odgovor B: Ker nam je mar.
Odgovor C: /
10

Odgovor D: Mlade se trudimo vključevati v subvencionirane programe zaposlitve, nudimo
jim platformo za uresničevanje lastnih interesov.
Odgovor E:. Vse označene teme v naši organizaciji naslavljamo, ene podrobneje, druge manj
podrobno. Ker smo prepričane_i, da bi morali biti mladinski centri prostori za mlade, kamor
kapitalizem in neoliberalne ideologije nimajo vstopa. Kjer se uveljavlja napredna politična
misel in prakse, enakopravnost, solidarnost, skupnost. Kjer se vse generacije povezujejo v
skupne boje in kjer ni prostora za revizionizem, fašizem, rasizem, seksisem, homo in
transfobijo, speciesizem, ageizem. Kjer se uveljavlja intersekcijski pristop k obravnavanju
različnih vsebin in problematik.
Odgovor F: Za mlade organiziramo izlete k brezdomcem, v azil, društvo Prijateljev mladine
pa ima humanitarno dejavnost, kjer pomagamo ljudem v finančnih stiskah.
Odgovor G: Begunstvo - migracije skozi predavanja in dogodke o ukrepih, usmeritvah in
odzivih EU, razstave; revščina in brezposelnost skozi vključevanje v aktivnosti programa
Aktivna mariborska mladina - informiranje, svetovanje, prostovoljstvo, neformalno
izobraževanje.
Odgovor H: /
Odgovor I: V različnih zgoraj opisanih programih naslavljamo različne teme - v programu
Maribor skozi rožnata očala primarno samo LGBT+ vsebine ter v programu Delat grem!
primarno brezposelnost mladih, pri ostalih programih pa gre za preplet različni tem.
Odgovor J: Brezposelnosti in delavski boj, gre za ekonomsko odvisnost zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev, kar pa posledično vodi v revščino, namesto tega, bi se morali mladi
ukvarjati kako svoja sredstva smotrno porabiti za neke cilje neke želje, ki jih želijo uresničiti.
Le tako sledimo : na mladih svet stoji. Trenutno je realno: z mladimi svet stagnira ali
nazaduje.
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Veliko organizaciji naslavlja probleme brezposelnosti mladih z vključevanjem v različne
izobraževalne programe. Vsebinska zasnova teh izobraževanj ni podana v odgovorih. Prav
tako se izpostavlja begunstvo, migracije in revščina. Oseba F bolj natančno opredeli na
kakšne načine izvajajo te vsebine - obisk brezdomcev, azilnega doma, humanitarna pomoč,
medtem ko organizacija osebe G tovrstno vsebino naslavlja preko predavanj in dogodkov o
ukrepih, usmeritvah in odzivih EU. Osebi A in D sta izpostavili, da njihove teme in vsebine
izhajajo iz potreb mladih, tako oseba D dojema svojo organizacijo kot platformo, kjer lahko
mladi uresničijo svoje interese. Osebi E in I v dogovoru opozorita, da njuni organizaciji
izvajata različne vsebine, ki so med seboj prepletene. Medtem, ko oseba I izpostavi tudi
primer specifične vsebine (LGBTQ +), pa oseba E opozori, da v organizaciji uveljavljajo
intersekcisjki pristop med vsebinami. Prav tako oseba iz organizacije E opozori, da v njihov
prostor »kapitalizem in neoliberalne ideologije nimajo vstopa«.
5. Kakšne metode dela najpogosteje uporabljate pri svojem delu in zakaj?
Odgovor A: Individualni svetovalni razgovor, delo s skupino, vodenje s sodelovanjem,
delavnica, igra, igre vključevanja, igre oz. vaje odločanja, projektno delo, igre vlog.
Odgovor B: Preventivni vzgojni sistem.
Odgovor C: Brainstorming, delo v skupinah, individualno načrtovanje projektov, delo v
parih, ex cathedra, fokusne skupine, intervjuji ...
Odgovor D: Pogovori z mladimi - neformalni in formalni, druženja, sestanki.
Odgovor E: Uporabljamo predvsem sledeče metode dela: - gledališče zatiranih (spodbujanje
zatiranih skupin k artikulaciji problemov, razumevanja delovanja mehanizmov zatiranja ...) kritična diskurzivna analiza (sposobnost kritične analize pisnih in vizualnih besedil,
dekonstrukcije besedil- primerno zlasti za analizo družbenih razmerij moči, razumevanja
delovanaj medijev ...) - delo v skupinah (spodbujanje sodelovanja, izmenjava mnenj,
potrpežljivosti ...) - sedenje v krogu (spodbujanje nehierahičnosti, enakopravnosti ...) predavanja (sposobnost poslušanja in koncetriranja) - diskusije (spodbujanje izmenjave
mnenj, misli, izkušenj) - igre vlog (omogoča vživljanja v različne profile ljudi in razredne
pripadnosti, zlasti pomembno pri vsebinah, ki se dotikajo spoznavanja in analize družbenih
okoliščin in razmerij moči).
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Odgovor F: Ustvarjalne delavnice, tematski izleti, prireditve, gledališke predstave,
predavanja.
Odgovor G: Delavnice, job-shadowing, individualna in skupinska svetovanja, razstave,
natečaji, dogodki - razprave, aktivizmi. Poslužujemo se predvsem participatornih metod, ki
spodbujajo mlade, da sooblikujejo aktivnost.
Odgovor H: Individualni pristop.
Odgovor I: Metode dela so odvisne od posamezne aktivnosti - od delavnic, usposabljanja,
terenskega dela, projektnega dela, mentorstva ...
Odgovor J: Osveščanje s svetovanji in informiranji, delavnice, predstavitve na dogodkih ipd.
Nabor metod dela s katerim mladinske_i delavke_ci operirajo:
- Individualni svetovalni razgovor;
- delo s skupino;
- vodenje s sodelovanjem;
- delavnica;
- igra;
- igre vključevanja;
- igre oz. vaje odločanja;
- projektno delo;
- igre vlog;
- brainstorming;
-individualno načrtovanje projektov;
- delo v parih;
- ex cathedra;
- fokusne skupine;
- intervjuji;
- gledališče zatiranih;
- kritična diskurzivna analiza;
- sedenje v krogu;
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- predavanja;
- diskusije;
- ustvarjalne delavnice;
- tematski izleti;
- prireditve;
- gledališke predstave;
- job-shadowing;
- individualna in skupinska svetovanja;
- razstave;
- natečaji;
- aktivizem.
6. Katera teoretska izhodišča uporabljate pri svojem delu?
Odgovor A: Socialno delavska, psihološka, sociološka, antropološka, terapevtska, ekološka
znanja.
Odgovor B: Preventivni vzgojni sistem.
Odgovor C: Ustvarjalno razmišljanje in razvojno projektiranje idej.
Odgovor D: Gradiva na temo mladinskega dela, Zakon o prostovoljstvu.
Odgovor E: Pri vsebinah, ki se tičejo zaposlovanja, brezposelnosti, prekarnosti, specifik
družbeno-ekonomskega sistema v katerem živimo in njegovih drugih posledic poleg tistih
naštetih na začetku, se opiramo na temeljno literaturo razrednega boja. Se pravi: Karl Marx,
Friedrich Engels, Rosa Luxemburg. Za podrobnejše analizo kapitalizma, posledičnih
družbenih razmerij moči in delovanja medijev izhajamo predvsem iz dela Noama Chomskega.
Pri uvajanju vsebin iz feminizma se naslanjamo na prej omenjene, dodatno pa na Vido
Tomšič, Lilijano Burcar, bell hooks in Angelo Davis. Kot metodo dela pri obravnavanju
omenjenih vsebin izhajamo iz koncepta kritične pismenosti, (ki izhaja iz kritične pedagogike
Paula Freira) kot ga pri delu z mladimi razvijajo Henry Giroux, Allan Luke, Paul Freebody.
Kot metodo delo pa uporabljamo tudi gledališče zatiranih, ki jo je razvil Augosto Boal (iz
kritične pedagogike Paula Freira). Pomembno se nam zdi tudi opirati na slovenske in tuje
avtorje s področja socialnega dela, predvsem radikalnega socialnega dela. Na področju
prostovoljskega dela so nam v veliko pomoč razmišljanja in dognanja Anice Mikuš Kos.
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Odgovor F: Teorija dobre prakse in zdrave pameti.
Odgovor G: /
Odgovor H: /
Odgovor I: Na teoriji skupinske dinamike, aktivne participacije mladih, Zakon o
prostovoljstvu, ZJIMS, Resolucija, 2. LPM, različni programski dokumenti, ki nastanejo na
področju mladine (npr. Memorandum mladih, Resolucija, Priznavanje neformalnega
izobraževanja v Sloveniji ...).
Odgovor J: Seznaniti čim več mladih z njihovimi pravicami in jih polno pravno informirati in
ozavestiti. Za uveljavljanje pravic je potrebno, da se jih najprej zavedaš.
Zgolj štiri organizacije - osebe (A, D, E in I) so opredelile_i katera teoretska izhodišča
uporabljajo pri svojem delu. Medtem ko osebi (D in I) uporabljata občinske in državne
dokumente (Zakon o prostovoljstvu, Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji,
Memorandum mladih itd.), osebi A in E uporabljata tudi znanstveno teorijo različnih smeri.
Oseba A je izpostavila predvsem znanja s področja delavstva, psihologije, sociologije,
antropologije, ekologije itd., medtem ko je oseba E naštela tudi avtorice_je: Noam Chomsky,
Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Anica Mikuš Kos, Vida Tomšič, Lilijana
Burcar, bell hooks, Angela Davis, Paulo Freire, Henry Giroux, Allan Luke, Paul Freebody in
Augosto Boal.
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7. Katere vrednote spodbujate pri mladih?

Vrednote, ki jih organizacije spodbujajo pri
mladih
12
10
8
6
4
2
0

Oseba je pri tem vprašanju izbirala med 12 odgovori, pripisala pa je lahko tudi svoj odgovor.
Tudi tu je oseba lahko izbrala več odgovorov hkrati. Naštete so bile sledeče vrednote:
solidarnost; vseživljenjsko učenje; kreativnost; konvencionalna politična participacija;
nekonvencionalna politična participacija; inovativnost; avtonomija; občutek za skupnost;
kritičnost; apolitičnost; pacifizem; podjetnost. Vseh deset oseb je izbralo vrednoto občutek za
skupnost. Z devetimi glasovi so sledile inovativnost, kreativnost, solidarnost in
vseživljenjsko učenje, z osmimi glasovi pa kritičnost. S štirimi glasovi so sledile
nekonvencionalna politična participacija, avtonomija, pacifizem in podjetnost. Zgolj ena
oseba je označila vrednoto konvencionalna politika, nihče pa ni izbral odgovora apolitičnost.
S strani ene osebe je bila dodana tudi nova vrednota razbijanje stereotipov.
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8. Kako razumete politično participacijo mladih?

Kako mladinske_i delvke_ci razumejo poli@čno
par@cipacijo mladih
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Kot udeležbo
Kot vključevanje v
mladih na volitvah poliAčne stranke
in referendumih

Kot akAvizem

Sodelovanje v
Sokreiranje
procesih odločanja, mladinskih poliAk,
ki niso sicer nujno
spremljanje in
vezani na »klasično« izvajanje le teh
poliAko

Na razpolago so bili trije odgovori: kot udeležbo mladih na volitvah in referendumih; kot
vključevanje v politične stranke; kot aktivizem. Tudi tu je oseba lahko izbrala več odgovor
hkrati in pripisala svoje razumevanje politične participacije mladih. Večina (devet glasov)
razume politično participacijo kot udeležbo mladih na volitvah in referendumih, takoj na
drugem mestu je bil z osmimi glasovi izbran aktivizem, s petimi glasovi pa sledi
vključevanje v politične stranke. Predlagana sta bila še dva odgovora in sicer: sodelovanje v
procesih odločanja, ki niso sicer nujno vezani na »klasično« politiko (hišni svet, soodločanje
o stvareh v domačem gospodinjstvu) in sokreiranje mladinskih politik, spremljanje ter
izvajanje le teh.
Osebe, ki so izbrale aktivizem, so morale v naslednji točki tovrstno participacijo tudi
utemeljiti.
9. Če ste izbrali tretji odgovor (kot aktivizem), ga na kratko pojasnite.
Odgovor A: Kampanje ozaveščanja o položaju mladih, aktivno vključevanje v aktivnosti
usmerjene v iskanje rešitev za boljši položaj.
Odgovor B: /
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Odgovor C: /
Odgovor D: Aktivno delovanje v lokalnem okolju, spodbujanje kritičnega mišljenja.
Odgovor E: Pod aktivizem razumemo zlasti: samoorganirizanje mladih v skupine ali
skupnosti, ki nagovarjajo, rešujejo, izpostavljajo, analizirajo aktualne družbene probleme oz.
družbeno-ekonomski sistem, organiziranje protestov, uličnih performansov, okroglih miz in
drugih akcij v javnem prostoru z namenom opozarjati na krivice, zatiranja, širjenje fašizma,
neonacizma. Tovrstne oblike politične participaijce mladih se nam zdijo bolj vključujoče in
uspešne kot tiste, ki potekajo znotraj sistema z uveljavljenimi načini delovanja in vnaprej
določenimi razmerji moči.
Odgovor F: Kritično zavedanje širše družbene realnosti in proaktivno spodbujanje tistih ekip
ljudi, ki dejansko delujejo v smeri istih vrednot, kot jih imamo sami.
Odgovor G: Strukturiran dialog, pobude, peticije, blogi …
Odgovor H: Aktivizem se odraža predvsem koliko je oseba sposobna/pripravljena
divergentno dojemati svet okoli sebe. Biti pripravljena za dobro sebe in družbe spremeniti
mikro, makro skupnost.
Odgovor I: Aktivizem kot del nekonvencionalne politične participacije.
Odgovor J: Delovanje v okviru svojih zmožnosti, preko društev, organizacij itd.
Vse osebe (razen B in C) si politično participacijo mladih predstavljajo (tudi) preko
aktivizma. Osebe A, D, E, F, G in J so aktivizem opredelile s konkretnimi dejavnostmi kot so:
kampanje, aktivno vključevanje v skupine ali skupnosti, samoorganiziranje mladih,
organiziranje protestov, ulični performans, akcije, peticije, pobude itd. Med njimi pa sta se
zgolj dve osebi ( A in E) jasno opredelili v kakšno smer naj bi bil ta aktivizem usmerjen. Po
besedah osebe A naj bi bil aktivizem usmerjen v iskanje rešitev za boljši položaj. Še bolj
jasno pa se opredeli oseba E, ki meni, da bi moral biti aktivizem usmerjen proti krivicam,
zatiranju, širjenju fašizma in neonacizma. Prav tako organizacija E zagovarja, da je tovrstna
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politična participacija mladih bolj vključujoča in uspešnejša kot so ostale, ki so sestavni del
sedanjega hierarhičnega-izključujočega sistema.
10. Kakšna je vloga mladinskega delavca_ke?

12

Vloga mladinske_ga delavke_ca

10
8
6
4
2
0

Osebe so imele na razpolago 7 odgovorov: priprava vsebin mladinskega centra v skladu s
trenutnim povpraševanjem mladih; koordiniranje projektov; podajanje informacij mladim;
kvalitetno pisanje razpisov; druženje z mladimi; odzivanje na aktualne politične in socialne
problematike v Mariboru, Sloveniji in svetu. Osebe so lahko izbrale več odgovorov in
pripisale svoje razumevanje vloge mladinske_ga delavke_ca. Na prvem mestu sta bila z
desetimi glasovi izbrana koordiniranje projektov in druženje z mladimi. Na drugem mestu
je bil z devetimi glasovi izbran odgovor priprava vsebin mladinskega centra v skladu s
trenutnim povpraševanjem mladih, na tretjem mestu z osmimi glasovi pa sta bila izbrana
podajanje informacij mladim in odzivanje na aktualne politične in socialne
problematike v Mariboru, Sloveniji in svetu. Z dvema glasovoma je bil izbran odgovor
kvalitetno pisanje razpisov.
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11. Katere veščine mora imeti mladinska_i delavka_ec?

Veščine mladinske_ga delavke_ca
12
10
8
6
4
2
0

Osebe so lahko izbirale med osmimi veščinami in hkrati izbrale več odgovorov. Izpisane so
bile sledeče veščine: dober vodja; avtoritarnost; organizacijske sposobnosti; humor;
spontanost; komunikacijske sposobnosti; smisel za menedžment; načelnost. Na prvem mestu
sta bila z desetimi glasovi izbrana organizacijske in komunikacijske sposobnosti. Na
drugem mestu so bili z osmimi glasovi izbrane: dober vodja, spontanost in smisel za
menedžment. Na tretjem mestu je bil s sedmimi glasovi izbran humor, s šestimi glasovi pa
načelnost. Med anketiranci_kami ni nihče izbral veščine avtoritarnost.
12. Obremenjenost zaposlenih v mladinskem polju
Oseba je pri obremenjenosti zaposlenih izbirala med 10 dejavniki, ki naj bi obremenjevali
zaposlene v mladinskem polju. Oseba je lahko na lestvici od ena do pet označila stopnjo
obremenjenosti, pri čemer je ena pomenila sploh nisem obremenjen_a, pet pa zelo sem
obremenjen_a.

20

Pomanjkanje časa
6
5
4
3
2
1
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo
obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Pri pomanjkanju časa je kar pet oseb označilo, da so zelo obremenjene, štiri osebe so
obremenjene in tri osebe so srednje obremenjene s časom. Nihče od anketirank_cev ni rahlo
obremenjen_a ali neobremenjen_a

Pomanjkanje teore@čnega znanja
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo
obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Pri pomanjkanju teoretskega znanja so štiri osebe označile, da so s tem obremenjene, medtem
ko so štiri osebe rahlo obremenjene in dve osebi sploh nista obremenjeni s teoretskim
znanjem.
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Pomanjkanje prak@čnega znanja
6
5
4
3
2
1
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo
obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Pomanjkanje praktičnega znanja je očitno najmanj obremenjujoče za mladinske delavke_ce.
Dve osebi sta označili, da sploh nista obremenjeni, pet oseb je označilo, da so rahlo
obremenjene, medtem ko so ostale tri osebe izbrale vsaka svoj odgovor (od srednje
obremenitve do zelo sem obremenjen_a).

Pomanjkanje usmeritev s strani države
6
5
4
3
2
1
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo
obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Pet oseb je pri dejavniku pomanjkanje usmeritve s strni države označilo, da so srednje
obremenjene, medtem ko so kar tri osebe označile, da sploh niso obremenjene. Ena oseba je
označila, da je rahlo obremenjena, spet druga, da je zelo obremenjena
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Administra@vno delo
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo
obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Pri obremenitvi z administrativnim delom je kar sedem oseb označilo, da so zelo
obremenjene, tri pa da so obremenjene. Administrativno delo je za mladinske delavke_ce
najbolj obremenjujoča naloga.

Prostorske omejitve
6
5
4
3
2
1
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo
obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Pet oseb je srednje obremenjenih glede prostorske stiske, tri osebe so obremenjene in ena
oseba je zelo obremenjena. Pri tem dejavniku je tudi oseba, ki je prostorska problematika
sploh ne obremenjuje.
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Pomanjkanje ﬁnančnih sredstev
6
5
4
3
2
1
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Pri dejavniku pomanjkanje finančnih virov je kar pet oseb označilo, da so zelo obremenjene,
dve osebi sta obremenjeni, tri osebe pa so srednje obremenjene. Nihče ni rahlo ali
neobremenjen.

Neodzivnost mladih
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Štiri osebe so srednje obremenjene z neodzivnostjo mladih, tri osebe pa so obremenjene. Dve
osebi sta rahlo obremenjeni in eno oseba sploh ni obremenjena.
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Prevelika pričakovanja s strani države
7
6
5
4
3
2
1
0
Sploh nisem
obremenjen_a

Rahlo obremenjen_a

Srednje
obremenjen_a

Obremenjen_a

Zelo sem
obremenjen_a

Pri dejavniku prevelika pričakovanja s strani države, je šest oseb srednje obremenjenih, dve
osebi sta obremenjeni in tudi dve osebi sta zelo obremenjeni s pričakovanji.
13. Ali menite, da bi se moralo mladinsko delo radikalizirati? Na kratko pojasnite.
Odgovor A: Predvsem bi moralo mladinsko delo ustvariti pogoje, v katerih bodo mladi
prevzeli glavno besedo pri izbiri načinov in sredstev za izboljšanje svojega položaja v družbi,
ter jih pri tem podpirati in opolnomočati.
Odgovor B: Ne razumem kaj želite.
Odgovor C: Da, v smislu, da bi se že v npr. osnovnih šolah dajalo več vsebin na teme
politične aktivacije, participacije v politikah na področju vsebin, osveščanju ter pomena
nacionalne identitete ...
Odgovor D: Ne. Potrebno je delovati z demokratičnim, vključujočim in aktivnim pristopom.
Odgovor E:. Da. Mladinski delavci so zaradi pritiskov “od zgoraj” izpred oči izgubili
dejanski namen mladinskega dela in dovolili njegovo apropriacijo s strani političnih
odločevalcev, ki služijo kapitalu. Sedaj je skrajni čas, da jim ga iztrgajo iz rok in
radikalizirajo.

Mladinsko

delo

mora

spodbujati

emancipacijo

mladih,

njihovo

samoorganiziranje in ustvarjalnost. Če jih usmerja v konformizem in politično nevtralnost je
25

sokrivo za ustvarjanje družbe, ki je nesolidarna, rasistična in konzervativna. Življenje tistih,
ki povezujejo skupnost in se borijo proti krivicam, pa je veliko bolj tovariško, smiselno in
radostno, kot življenje nekoga, ki živi nezainteresirano, egoistično življenje potrošnika.
Podobno kot formalni izobraževalni sistem, tudi različne oblike neformalnega izobraževanja,
ki se jih udeležujejo mladi, pripravljajo mlade na ”polnopravno vključevanje v družbo” tako,
da skozi svoje vsebine in metode dela še naprej reproducirajo obstoječa družbena razmerja
moči. Mladim ne podajajo resnice o tem, kako kapital dominira vse vidike družbe od politike
in gospodarstva do kulture in izobraževalnega sistema, ne predstavijo jim, kako sta bogastvo
in moč nepravično porazdeljena, kako sta dostop do informacij in znanja ena ključnih osi
vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po kateri se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje
v družbi, ne govorijo o resničnem življenju v razredni družbi ali o možnih oblikah upora. Ko
govorimo o radikalizaciji, govorimo torej o tem, da mora mladinsko delo in z njim mladinski
delavec izstopiti iz udobnega območja politične nevtralnosti in začeti učiti mlade, kako
preizpraševati sistem, v katerem živimo in kako si z zagonom in navdušenjem prizadevati za
družbene spremembe. Zahtevati mora poglobljene pogovore o tem kakšna so pravila
delovanja obstoječega sistema, ki prispevajo k nepravični distribuciji bogastva, informacij,
vpliva in moči. Zahtevati mora, da ozavestimo načine na katere gledamo na svet, da
raziskujemo in smo skeptični do pogledov in stvari, ki se nam zdijo dane in samoumevne.
Radikalno mladinsko delo se torej ne ukvarja s spodbujanjem podjetnosti in inovativnosti pri
mladih, ne pristaja na zaposlitvene delavnice, kjer se mladim dopoveduje na kak način se naj
čim bolje podredijo sistemu, ki jih izkorišča, ne pristaja na komercialne kulturne dogodke in
predvsem mladih ne obravnava pokroviteljsko. Namesto tega mlade spodbuja k premisleku o
družbeni realnosti, k skupnostnemu delu, ustvarjalnosti in družbeno-političnem angažmaju.
Radikalen mladinski delavec se z mladimi pogovarja o emancipatornih družbenih gibanjih,
delavskih pravicah, alternativnih politično-ekonomskih sistemih in jih spodbuja, da se sami
organizirajo in vzamejo svojo prihodnost nazaj iz grabežljivih rok kapitalizma.
Odgovor F: Svoboda še ni nujno radikalnost.
Odgovor G: Do določene mere.
Odgovor H: /
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Odgovor I: Ne, v kolikor se beseda radikalizacija nanaša na proces v katerem bi mladinsko
delo postalo sredstvo za uresničevanje političnih/ideoloških/religioznih ciljev.
Odgovor J: Predvsem bi moralo pridobiti na veljavi.
Med vsemi vprašanimi sta se dve osebi (C in E), jasno opredelili, da se mladinsko delo mora
radikalizirati. Oseba C ni opredelila zakaj bi se moralo mladinsko delo radikalizirati,
opredelila je zgolj način. Možnost radikaliziranja vidi v intenzivnejšim izobraževanju o
politični participaciji in nacionalni identiteti že v osnovnih šolah. Medtem je organizacija E na
široko pojasnila, da se mladinsko delo mora radikalizirati, zaradi sistema (kapitalizma) v
katerem živimo in zaradi njegove ideologije, ki je postala sestavni del tudi mladinskega dela.
Mladinsko delo naj bi se po njihovem zgolj prilagajalo tako imenovani nevtralni politiki, ki pa
še zdaleč ni nevtralna. Mladinsko delo podpira neoliberalistično ideologijo z nekritičnim
sprejemanjem vsebin, diskurza in praks, ki prihajajo od zgoraj in na dolgi rok ne prinašajo
konkretnih rešitev za enakopravno in pravičnejšo družbo. Organizacija E zato zagovarja
radikalizacijo mladinskega dela v smeri resnične emancipacije, ustvarjalnosti in
samoorganiziranosti mladih. To pa lahko organizacije dosežejo le s konkretno politično
opredelitvijo tako mladinskega dela in samih mladinskih delavk_cev in ne sprjemanjem
navidezne politične nevtralnosti.
Proti radikalizaciji je oseba D, ki radikalizacijo razume kot nekaj slabega, kar onemogoča
demokratično in vključujoče delovanje. Oseba I v grobem pojasni, kdaj je radikalizacija
negativna in v tem kontekstu tudi nesprejemljiva – to je v primeru ko služi kot sredstvo za
uresničevanje političnih/ideoloških/religioznih ciljev. Oseba G je v odgovor zgolj zapisala, da
se mladinsko delo mora radikalizirati do določene mere, medtem ko oseba B vprašanja ali
samega pojma ni razumela. Osebi A in J pa namesto radikalizacije predlagata drugačno
rešitev, ki je po njunem očitno bolj potrebna za uspešnejše delovanje mladinskega dela. Oseba
A je izpostavila, da bi moralo mladinsko delo ustvariti pogoje, v katerih bi mladi lahko
prevzeli glavno besedo pri izbiri načinov in sredstev za izboljšanje svojega položaja v družbi.
Oseba J pa je izpostavila nujnost tega, da mladinsko delo pridobi na veljavi.
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3

ZAKLJUČEK

Mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge organizacije, ki delujejo na področju
mladinskega sektorja v MOM so sestavni del mladinskega polja v MOM. Mladinsko polje pa
je sestavni del družbe oz. sistema v katerem živimo. Neoliberalizem kljub krizi 2008 ostaja
dominanten model, ki kreira tako državno kot tudi družbeno politiko in vpliva na mnoge
institucije države. Tudi mladinsko polje je s svojimi organizacijami pomemben aparat države.
Na podlagi ankete lahko izpostavimo, da je v mladinskem polju močno viden rezultat
neoliberalnih ekonomskih politik, saj se vse_i anketiranke_ci spopadajo s pomanjkanjem
sredstev. Finančno okleščenje sili določene organizacije (še posebej nevladne) k
pridobivanjem sredstev preko različnih razpisov, ki iz mladinskih delavk_cev ustvarjajo
birokrate. Prav administrativno delo je tisto delo, ki so ga anketiranke_ci označili za zelo
obremenjujoče delo – najbolj obremenjujoče od vseh. Posledično ima pomanjkanje časa
znaten vpliv tudi na kakovost vsebine mladinskega polja. Na podlagi raziskave lahko rečemo,
da mladinskim delavkam_cem primanjkuje teoretskega znanja. Zgolj dve organizaciji od
devetih se opirata na humanistično znanje, medtem ko se dodatni dve dotikata zgolj državnih,
lokalnih, mednarodnih dokumentov.
Dokument Quality Youth Work, ki ga je izdala European Youth Comission, problematizira
nerealne cilje, ki jih država preko programov za mlade in razpisov nalaga mladinskemu polju.
To pa pomeni, da naj bi mladinski delavci reševali sistemske probleme države, kar se npr. vidi
pri reševanju problematike brezposelnosti med mladimi. Reševanje te problematike je v
zadnjih letih pristalo na plečih organizacij v mladinskem polju, čeprav te organizacije niso
namenjene reševanju tovrstnih sistemskih problemov. Mladinske organizacije bi morale na
njih opozarjati, a zaradi teoretične podhranjenosti, celo poglabljajo probleme brezposelnosti
in prekarnosti med mladimi oz. vsega delavskega razreda. Z izvajanjem različnih delavnic, ki
promovirajo podjetništvo in krepijo prepričanje, da je za neuspeh odgovoren zgolj
posameznik_ca, so nekritično sprejeli mite in prakse, s katerimi naturalizirajo družbene
probleme ali jih celo poglabljajo.
Pomanjkanje teorije pa vpliva tudi na to, kako mladinski delavec_ka razume politično
participacijo. Mladinsko delo je namensko in vrednostno usmerjeno, prav tako je izjemno
politično, saj mladinske_i delavke_ci pri svojem delu izražajo stališča o podrejenih družbenih
skupinah v razmerju z nadrejenimi, pri svojem delu analizirajo družbene pojave in jih
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naslavljajo ter ne nazadnje spodbujajo politično participacijo mladih. Koliko so pri tem
kritični ali radikalni pa je seveda odvisno od njihovih stališč oz. vrednot. Na podlagi tega, da
so vse osebe (9) razen ene izbrale, da politično participacijo mladih razumejo kot udeležbo na
volitvah in referendumih, in kar polovica, kot vključevanje v politične stranke, je povsem
jasno, da so mladinske organizacije MOM močno vpete v konvencionalne prakse, ki zgolj
reproducirajo obstoječa razmerja in ne vodijo do pravičnejših sprememb. Kljub vsemu pa je
osem oseb izbralo, da politično participacijo razume tudi ali zgolj preko aktivizma. Problem
se pojavi, ko za aktivističnimi dejavnostmi ni jasnega cilja in namena, ki bi zahteval
emancipatorni in pravičnejši svet za vse. Prav tako je treba opozoriti, da zgolj kritičnega
razmišljanja in reproduciranja že obstoječih praks ne moremo poimenovati kot aktivizem.
Zaključimo lahko s tem, da se mladinske_i delavci_ke morajo zavedati, da mladinsko polje in
s tem tudi njihove delo oz. stališče znotraj organizacij vpliva kako mladi razumejo svet in
kako delujejo na podlagi tega. Zato je problematično zgolj površno naslavljanje družbenih
pojavov kot so migracije, revščina, brezposelnost, socialna izključenost, spolna neenakost itd.
Tudi če mladinski delavec_ka zastopajo egalitarnost in pravičnost za vse, se do specifičnih
problemov težko opredelijo ali pa jih ne razlagajo celostno, če ne razumejo strukturnih
vzrokov neenakosti v naši družbi, če ne razumejo delovanje političnoekonomskega sistema, ki
gradi družbo.

*Podčrtaj v besedilu uporabljamo, ker omogoča vidnost transspolnih oseb, katerih spol se
umešča onstran spolnega binarizma (ženska - moški).
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