
„Dovolj je! Nismo številke, ljudje smo!“ 
(Mateja Gerečnik, predsednica SKEI ETI Izlake, 2009) 
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Nina Vodopivec 

 

Inštitut za novejšo zgodovino 

 

Samoodgovornost in družbene neenakosti 
 



 

Individualizem, problem individualizacija družbenih 

problemov: človeka je pomembno ponovno umestiti v družbo ! 



Položaj posameznika, njegova pozicioniranost v družbi se kaže kot 

produkt odgovornega delovanja in ne družbenih razmer.  

 

 

Imperativ samoodgovornosti  

 

na trgu dela, v podjetjih, na delovnem mestu, na področju sociale,  

zdravja, izobraževanja, ljubezni, družinske in osebne sreče 

(pomagaj si sam ideologije, self help knjižice) 

 
 

 

 

premeščanja odgovornosti za družbeno blaginjo  

države             posameznika 

 



 

 

 

„Kaj pričakujem? Ničesar ne pričakujem. Jaz bom 

mogla narediti, da bo kaj ratalo“.  

Poslušalka na izobraževalni delavnici podjetniškega 

usposabljanja 



»Kako je težko spreminjati to socialistično miselnost, v 

kateri smo odraščali, da je treba zase poskrbeti in ne 

pričakovati, da bodo drugi poskrbeli zate.«  

 

 

 

 
Vodja proizvodnega oddelka. Predilnica Litija, maj 2004, Litija. 

 



 



Foto: Ljubo Vukelič/Delo 

Ideologija neoliberalizma  

 

Prostor, kjer dominirajo samostojni, svobodni in samo odgovorni 

posamezniki.  

 

Smo res tako svobodni?  
 



Samoodgovornost  

• kot oblika racionalnosti, tehnika družbenega nadzora in 

vladanja. 

• Paradigma neoliberalizma 

 

 

 

Samostojni, svobodni in 

samoodgovorni posamezniki 



Odgovorna avtonomija 

Osebni branding 

Mehke veščine 

Aktivnost posameznika 

Na trgu dela 



Človek podjetnik samega sebe 

Posamezniki so se preoblikovali v 

podjetniško usmerjene posameznike 

(enterprising  individuals), ki stremijo k 

blagostanju, odličnosti in izpolnitvi. 

Nova oblika morale:  blaginja posameznika = uspeh posameznika 

kompetence uspešnega samo-upravljanja (posameznik naj postane 

dober upravitelj svojega življenja).  

 

To ni pomembno le za osebni profit, temveč tudi za javni mir in 

družbeni napredek 



Prelom po letu 2000 

 

Politike približevanja EU in usklajevanja z evropskimi politikami ter 

predpisi, z naraščajočo fleksibilizacijo trga dela in istočasnimi 

spremembami socialnih politik. 
(Po Miroslavu Stanojeviću) 

 

 

1. obdobje: socialni pakt  90ih let (v redistribucijo nekdanje družbene 

lastnine vključeni vsi igralci: država, menedžerji in delavci). 

 

2. Z  vstopom v EU pride do večje delovne obremenitve, sistematično 

in dogovorjeno omejevanje rasti plač. 

 

3. Po 2006, tretji val privatizacije, vstop v evro območje 



AKTIVACIJA! 

 

Aktivni iskalci zaposlitve 

Odprt in skrit trg dela 

 

 

»Nujna je vaša odgovorna in aktivna vloga, učinkovito spopadanje s 

stresom in negativnimi občutji zaradi iskanja zaposlitve« . 

 

Iz spletnega portala e-Svetovanja, Veščine iskanja zaposlitve 

 

 
 



Ljudje ne morejo doumeti, da je konec socializma, ni več 

tako, da ti delovno mesto kar pripada. To je sicer 

posameznikova pravica, za katero pa je vsak posameznik 

odgovoren sam.«  

 

 
Predstavnik Zavoda za spodbujanje in razvijanje kvalitete življenja 

Papilot.  

 

»Vse je v glavi. Če brezposelno osebo prepričamo, da se 

mora zaposliti, ker je to zanjo dobro, se bo zaposlila.« 
 

 
Jana Petkovšek, "Redna zaposlitev ni več nekaj samoumevnega." Dnevnik, 26.11.2007. 

 



? kako se v družbi institucionalno zaznamovana kolektivna usoda 

kaže, zaznava in obdeluje v življenjskem kontekstu ljudi 

»Ko si brezposeln in doma, je dodatno breme družbena stigma. Češ 

doma sem, lahko bi delal, če bi bil dober delavec, te ne bi odpustil.« 

 

 

Predčasno upokojena delavka Mure, Intervju 2011.  



Razvojna strategija Republike Slovenije 

  

 

Brezposelnim je pripisana pasivnost oziroma neaktivnost, 

prejemnikom denarnih pomoči pa odvisnost od teh 

prejemkov.  

? konkretnih posledic na posameznike.  

 

 

Po študijah medicine dela najpogosteje umirajo (prav) iskalci 

dela, ne brezposelni, ampak iskalci, ker se vedno znova soočajo 

z istim stresom. 
 

 



. 

Demonstracije, Ljubljana, december 2012. 

Demonstracije 2009. 



 

? Portretiranja industrijskih delavcev v 

družbi 

(razredni rasizem) 
 

 



»Na krizo je treba gledati racionalno. Probleme je treba reševati, 

ne pa jih s histerijo še pospeševati in povečevati.«  

 

 

 

Komentar ministra za delo in socialno politiko ob stavki 

sindikatov ob množičnih odpuščanjih delavcev in naraščanjem 

brezposelnosti leta 2009 





 

Justicia Survival of the Fattest 

Red Alert! 

“I’m sitting  

on the back of a man.  

He is sinking  

under the burden.  

I would do anything  

to help him.  

Except stepping down  

from his back.”  

 

 
Justicia  

Jens Galschiøt, and Lars Calmar, 2002, Kopenhagen. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Galschi%C3%B8t


„Odkritje zlatih in srebrnih dežel v Ameriki, iztrebljanje in 

zasužnjevanje, vse to označuje jutranjo zarjo kapitalistične 

produkcijske dobe . Ti idilični procesi so poglavitni 

momenti prvotne akumulacije.“ 

 

Eduardo Galeano 

 



Rene Suša, Priročnik za globalno učenje: Tudi ti si delček tega sveta. 

Sloga, Ljubljana, 2008.  


