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3. Preventivni dnevi
Bohinjska Bistrica 22.- 23. maj 2014

CELOVITA OBRAVNAVA ZASVOJENOSTI

Etiki preventive na pot

Ciril Klajnšček

ETIKA PREVENTIVNEGA DELA 

- ne more biti profesionalna etika tega ali  one stroke
(medicine, psihologije, socialne psihologije, 
socialnega marketinga itd)

- ne prevladujoča ekonomska etika trga
- ne hetero-nomna etika socialne vključenosti, ampak 

etika, ki predpostavlja in izhaja iz odnosa človeka do 
drugega kot so-človeka. 

Predpogoj tega je razločevanje sebe in drugega kot 
človeka od sebe in drugega kot vloge/funkcije, oziroma 
elementa družbene strukture. 
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ZASVOJENOST

OBRAVNAVA
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ZNANSTVENI PRISTOP

MI

KJER JE VOLJA, TAM JE POT!
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SISTEMSKA VLOGA/FUNKCIJA

PARADIGMA - VZOREC

• ZDRAVA DRUŽBA
• DRUŽBEN0 VKLJUČENI LJUDJE
• RIZIČNI POSAMEZNIKI IN SKUPINE

- preventiva

• NEZDRAVI POSAMEZNIKI 

- programi zmanjševanja škode
- zdravljenje in rehabilitacija

Preventiva je evidence based socializacija!

Burkhart
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ZDRAVA DRUŽBA

• BOG = mrtev
• ZGODOVINE = konec
• VERE, UTOPIJ, VELIKIH IDEJ = konec
• DRUŽBA = SISTEM = OMREŽJE = MATRICA BITI
• ČLOVEK = Jaz d.d. 
• SOBIVANJE = TRŽNO USTROJENO
• DRŽAVA = URAD, ki skrbi za ČLOVEKOVE PRAVICE
• USTROJENEMU SVETU VLADA „NIHČE“

- golo življenje
- suverena oblast

VSE TO JE „NARAVNO“ = SE DOGAJA

Zgodovina človeštva

Fevdalizem Kapitalizem Komunizem T.I.N.A.

PREDZGODOVINA ZGODOVINA POSTZGODOVINA
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NOVI SVETOVNI RED 
(EKONOMSKI IMPERIJ)

+

NOVI SVETOVNI RED = MATRICA
• z globalno  strukturo moči in odločanja (korpor., banke)  
• z vero v nevidno roko trga (tržno ekonomijo)
• s tehnično-tehnološko racionalnostjo
• s pastoralno skrbjo za človeka (čustveni, kulturni kapitalizem)
• s kulturo izenačevanja vsega z vsem 
• z nevednostjo in nedoletnostjo ljudstva (nekritični 

potrošniki in nekritični državljani so želja oblastnikov)
• z odsotnostjo moralne regulacije (imoralizem)
• z rastočo kopico omrežij, ki zamenjujejo živo besedo in 

neposredne medčloveške odnose
• TUKAJ IN SEDAJ, brez preteklosti in brez prihodnosti
• V NENEHNEM VRAČANJU ENAKEGA:

- VOLJE DO MOČI
- NELAGODJA, TESNOBE, STRAHU
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ETIČNA UTEMELJITEV

Kako biti ?

Kako delovati ?

V NAJBOLJŠEM OD MOŽNIH SVETOV

opredeljuje in utemeljuje 

“NOVI DEKALOG”
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NOVI DEKALOG

10 novodobnih zapovedi

1. Jaz Kapital sem Gospod, tvoj Novi in poslednji Bog.

2. Ne delaj si podobe o meni, kot nevidna roka trga sem vsepovsod

3. Vedno bodi »in« - na ravni potreb časa

4. Za svoje preživetje na trgu se organiziraj kot Jaz d.d.!

5. Bodi informiran!

6. Uživaj!

7. Bodi in-diferenten, brezoseben in tehnično praktičen!

8. Razmišljaj s svojo glavo kolikor hočeš, vendar me nikoli ne spreglej 

9. Ne upiraj se! Alternative ni.

10. Brezpogojno zaupaj v novo temeljno znanost – Ekonomijo!
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TRŽNA EKONOMIJA
RELIGIJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, ki:

• je mono-teistična: »Denar je sveta vladar«
• ima svoje svečenike (neo-liberalne ideologe / ekonomiste)
• ima svoje vernike (potrošnike, oboževalce)
• ima svoja sveta mesta (hiper-markete, športne stadione…)
• ima svoje obrede (manična nakupovanja, spektakle…)

• ima svoje simbole ($, €, £ )
• je misijonarsko naravnana: vedno in povsod teži k 

razširitvi in sprevračanju ljudi k svojemu nauku
• je eksistencialno očiščevalna: priznava le tiste oblike 

življenja in dela, ki jih lahko meri z lastnimi merili 
• Kar nima tržne vrednosti ni vredno obstoja !

TEMELJNE VREDNOTE – MERILA ČASA

MLADOST
DRZNOST 
MOČ
HITROST
VZDRŽLJIVOST
PRILAGODLJIVOST
UČINKOVITOST
USPEŠNOST

KROJIJO ODNOS DO SEBE IN DRUGEGA 



11.6.2014

10

NARAVNI- OBJEKTIVEN ČAS

ČLOVEK NA FRONTI
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ČLOVEČNOST ČLOVEKA ?

V MUČILNICI

• »Vsi smo v mučilnici. Celota našega političnega 
življenja – je zadržana, civilizirana, simbolizirana 
oblika mučenja in ubijanja. Drugega je treba 
premagati. Podobno velja za gospodarsko življenje. 
Na bolj sublimni ravni srečujemo enako paradigmo v 
izobraževalni, kulturni in religiozni sferi. Model 
kompeticije in uveljavljanja, pridobivanja družbene 
moči in ugleda, hlepenje po javni prezenci, bratenje z 
močnimi in izločanje šibkih, vse to je transpozicija
situacije v mučilnici…Preden jih zviška obsojamo, jih 
je dobro razumeti v njihovi pravi logiki In predvsem, 
videti to logiko, kako deluje v nas samih« 

Gorazd Kocjančič
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ZAKAJ SE NAM TO DOGAJA?
Ker smo tako

- naučeni 
- vzgojeni
- socializirani
- indoktrinirani

Ker smo 
- družbeno vključeni
- prilagojeni
- družbeni resurs
- vloga, funkcija

KER SMO „IN“ KOT RIBE V VODI!

Brez misli o resnici biti in brez kritične samo-refleksije

BANALNOST ZLA

Zlo je lastnost vsakdanjega običajnega, 
malega človeka,  ki je prenehal misliti o 
sebi kot človeku.

Hanah Arendt, avtorica knjige

„IZVORI TOTALITARIZMA“
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RESNICA USTROJENEGA ČLOVEKA



11.6.2014

14

ETIKA USTROJENEGA ČLOVEKA

RESNICA ČLOVEKA
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ČLOVEŠKO IZROČILO

Če ubiješ človeka, ubiješ cel svet!

Kabala

DVOJINA
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POVZETEK
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EKSISTENCIALNA REVOLUCIJA
TOSTRAN USTROJENEGA SVETA:

- De-naturalizacija človekove eksistence
- Vrnitev k človeškemu izročilu „BITI Z“
- Razločevanje življenja in bivanja
- Razločevanje človeka kot človeka od človeka kot  

vloge /funkcije (elementa Strukture)
- Samostojna raba lastnega uma – samorefleksija
- Življenje : nauku 
- Sobivanje : aparatu
- Eksistenca (posamičnik) : množičnosti
- Skupnost : politiki ničevosti
- SVETOVNI ETOS (pra-vrednote svet. religij/civilizacij)
- ODGOVORNOST je v POSAMIČNIKU
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BITI ALI NE BITI, TO SPLOH NI 
VPRAŠANJE.

ZAZRETI SE VASE,
SE PRESVETLITI OD ZNOTRAJ
SPREMENITI SEBE KOT SVET

IN KOT POSAMIČNIK 
PREVZETI (so)ODGOVORNOST

TO JE:
IZSTOP IZ ZASVOJENOSTI Z 
USTROJENIM ŽIVLJENJEM

BITI ETIČEN

Etike ni mogoče zaupati življenju samemu.

ETIKA (etična bit/bivanje) se vzpostavi 
šele, ko se posameznik upre konvenciji 
institucij ter pred obličjem zla izreče 
besede „Tega ne zmorem“

Hanah Arendt
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Hvala za pozornost


