Robi Kroflič

Vzgoja za demokracijo med pravno-formalnimi pogoji, etičnimi teorijami in pedagoškimi koncepti (delovna verzija)

Koncepti vzgoje za demokracijo in aktivno državljanstvo se danes srečujejo z jasno opredeljenimi teoretskimi dihotomijami in protislovji, ki se jim enostavno ne moremo več izogibati:

	klasične teoretske liberalno-konservativne dihotomije, kot je na primer vprašanje, ali naj vzgoja otrokom omogoča svobodo izbire ali naj jim posreduje vrednote, niso sprejemljive, saj vzgoje upravičeno ne cenimo samo zaradi svobode, ampak tudi zaradi vrline, ki jo daje otrokom; vrlina, ki jo cenimo, pa vključuje zmožnost razpravljanja o tekmujočih konceptih dobrega (Gutmann 2001);

napačna je tudi dihotomija med posameznikom kot avtonomnim subjektom in subjektom človekovih pravic ter skupnostjo, ki poskuša ščititi svoje vrednote in interese ter z vzgojo kot zavestno reprodukcijo družbe (prav tam) svoje vrednote prenaša na otroke in mladino, saj je predpogoj uspešne demokratsko naravnane vzgoje v duhu človekovih pravic spoznanje, da je »…demokracija več kot le oblika vladanja; prvenstveno je način povezanega življenja, vzajemne komunikacijske izkušnje…«, ta način pa zahteva ustrezno vzgojenost (Dewey 1916/1966, str. 87) v duhu podpore ustreznih družbenih vrednot in vrlin, ki jih P. White opredeli kot: upanje in zaupanje, pogum, samo-spoštovanje in samo-zaupanje, prijateljstvo, dobra vera, poštenost in dostojnost (White 1996), pri mnogih avtorjih pa naletimo na sorodne sezname klasičnih vrednot;
vzgoja naj bi otroka oziroma mladostnika pripravljala na življenje v družbeni realnosti, hkrati pa se nikoli ne more do konca sprijazniti z realnimi življenjskimi pogoji, ampak na ravni temeljnih ciljev vedno izpostavlja ideale človeka in skupnosti, ki presegajo obstoječe življenjske prakse; zato je vzgoja komunikacija človeka z vrednotami (Medveš 2000);
vzgoja za demokracijo in aktivno državljanstvo lahko poteka le v varnih šolskih pogojih, ki zagotavljajo možnosti demokratičnega dogovarjanja in zavezanosti učiteljev in učencev klasičnim demokratičnim vrednotam, hkrati pa ostaja dvom, ali bodo učenci zmožni prakticirati želeno državljansko držo v »nezaščitenem« realnem okolju, če se že šola ne bo povezovala z življenjem lokalne skupnosti (Schutz 2001);
če želimo z državljansko vzgojo v javni šoli prispevati k razvoju ustrezne identitete in vrednotne usmerjenosti posameznika, mora šola na eni strani braniti minimalen konsenz o temeljnih skupnih vrednotah sobivanja, hkrati pa mora učencu dopuščati in pomagati, da bo posebne, kulturno pogojene osebne vrednote ohranjal in jih povezoval s skupnimi vrednotami v koherentno celoto (Strike 1998);
čeprav si mora šola prizadevati za spoštovanje kulture skupnih civilizacijskih vrednot, kakor tudi za zaupanje v učenca, da ob pravici do aktivne udeležbe pri odločanju ne bo zlorabil lastne pravice (Scheffler 1989), pa lahko le heterogena šola (po socialni, kulturni, narodnostni, rasni, verski, spolni pripadnosti in učnih sposobnostih) sproži procese usklajevanja posameznika in skupnih vrednot z aktivno demonstracijo strpnega reševanja konfliktov med »tekmujočimi« konstrukcijami specifičnih kulturnih identitet in med javno splošno civilizacijsko usmeritvijo in zasebnimi, lokalno-kulturnimi vrednotnimi opredelitvami (Strike 1998, Schutz 2001, Kroflič 2003).

Poleg omenjenih dihotomij se teoretski koncepti in praktični izvedbeni modeli državljanske vzgoje soočajo s pluralizmom znanstvenih disciplin in pristopov, ki naj bi zagotovili koherentno teoretsko podlago za vsaj minimalne skupne strokovne standarde, kar pa je mogoče zagotoviti le s pozornim spremljanjem argumentov posameznih strok (prava, etike in filozofske antropologije, pedagogike, teorije socialnega dela itn.) in z iskanjem skupnega jezika heterogenih teoretskih usmeritev, ki pa ne bi preglasil produktivnih razlik konceptov, ki so jih ustvarili zagovorniki tekmujočih teoretskih usmeritev (Kroflič 2003).

	Pravno-formalni pogoji vzgoje za demokracijo

Pravno-formalni pogoji so vsekakor nujna, po mnenju mnogih teoretikov pa ne tudi zadostna osnova oblikovanja državljanske vzgoje na načelih spoštovanja temeljnih človekovih in otrokovih pravic. Jezik človekovih pravic je v svetovni pedagogiki v okviru tako imenovane liberalne pedagoške tradicije postavil pod vprašaj indoktrinacijski in manipulacijaski značaj vzgoje (Noddings in Slote 2003, str. 350–352), kar je še posebej optimistično vplivalo na okolja novih demokracij v Evropi (kamor sodi tudi Slovenija), saj so se ta okolja pred demokratičnimi spremembami soočala z izrazito indoktrinacijskimi modeli državljanske vzgoje in z nespoštovanjem nekaterih temeljnih človekovih pravic. Hkrati pa relativno hitro prihaja do streznitve, da tako v širšem družbenem prostoru kot v javni šoli formalna zaščita človekovih pravic avtomatično ne prinaša tudi resničnega uveljavljanja demokratičnih vrednot, kot so pravica posameznika, da si tudi s pomočjo šolske socializacije gradi lasten pogled na svet, avtonomno in odgovorno uveljavljanje pravice do odločanja v sklopu šolski demokratičnih institucij (šolski parlament), iskanje subtilnega ravnotežja med otrokovo pravico do zaščite (varnega okolja) in pravico do odločanja (opolnomočenje za demokratično uveljavljanje otrokovih odločitev) itn. 

Da bi vključevanje predpostavk pravne teorije človekovih pravic lahko prispevalo h globljemu razumevanju in uspešnejšemu uveljavljanju ideala demokracije in aktivnega državljanstva v sklopu državljanske vzgoje, se bomo nujno morali soočiti z nekaterimi omejitvami diskurza človekovih pravic, na katere opozarjajo filozofija prava in kritične teorije družbe:

	vprašanje, kdo je pravzaprav resnični subjekt otrokovih pravic – otrok sam ali njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki – ter iz njega izhajajoč problem paternalizma in izrazite dihotomnosti koncepta otrokovih pravic, ki na eni strani izpostavljajo potrebno varstvo otroka, na drugi strani pa poskušajo že otroku postopoma omogočati pravico do soudeležbe pri sprejemanju življenjskih odločitev;

povezanost pravic in dolžnosti, značilna za filozofsko antropologijo in etiko, se v pravnem kontekstu modernega racionalnega razmišljanja nikoli popolnoma ne uresniči, saj se »…na 'površini' človekovega doživljanja sveta pravice in dolžnosti ločujejo, v 'globini' človeka pa se združujejo /…/. Močno racionalizirano moderno pravo se vsekakor v tem pogledu nahaja pretežno na 'površinski sferi', običajna in religiozna prava ter morala pa bolj v 'globini'.« (Cerar 1996, str. 142) Zato učenci pravice, ki jim jih dodeljujemo s šolskimi pravilniki, razumejo v povezavi z dolžnostmi šele takrat, ko jih pri pouku opremimo z ustreznimi etičnimi argumenti;
»Z empiričnega vidika človekove pravice niso obče oziroma univerzalne niti na teoretični (filozofski) niti na pravni ravni in seveda še manj v družbeni praksi… Toda ideja o človekovih pravicah ni zgolj ideološki konstrukt z univerzalistično tendenco, kajti v samem konceptu teh pravic je mogoče zaslutiti oziroma zaznati določeno antropološko pogojeno realno univerzalnost, ki pa je ni mogoče ustrezno izraziti prek (uveljavljenega) pojma pravice… Kar želi doktrina človekovih pravic označiti za univerzalno, je mogoče še najbolj ustrezno označiti kot svobodo…« (Prav tam, str. 97–98) Teoretsko nezmožnost opredelitve človekovih pravic kot univerzalnih kategorij novejši teoretiki prava utemeljujejo s spoznanjem, da ne prava narave človeka ne absolutni zakon v avtentični obliki nista dostopna človekovemu spoznanju. Zato so te pravice in dolžnosti v vsakem primeru postavljene oziroma opredeljene s strani človeka na ravni konkretnega družbenega dogovora, ki pa predpostavlja točno določeno antropološko vizijo človeka kot etičnega subjekta, torej kot osebe, ki ima naravne možnosti za svobodno in hkrati odgovorno družbeno dogovarjanje in etično odločanje;
jezik pravic vidi ljudi kot ločena bitja in je konflikten, kajti pravice nas ščitijo pred vmešavanjem drugih, ženske pa razmišljajo bolj v kontekstu povezanosti ljudi (Noddings in Slote 2003, str. 344). S tega vidika torej projekt graditve demokratične skupnosti potrebuje odnos empatične povezanosti s sočlovekom, družbene vrednote in iz njih izhajajoče vrline pa vzpostavijo povezovalni moment družbe/skupnosti, ki je substancialno ločen od moralnega individuuma, hkrati pa mu omogoča graditi njegovo identiteto v skupnosti. A tega povezovalnega jezika zaupanja pravni jezik človekovih pravic ne vzpostavlja.

Človekovim pravicam torej lahko očitamo določeno mero kulturne pogojenosti, konfliktnosti in nezmožnost, da bi vzpostavile tradicionalno etično razmerje soodvisnosti pravice in dolžnosti, tako potrebno v vzgoji. Pravu kot znanstveni disciplini pa dejstvo, da ni toliko kompleksna antropološka teorija, da bi lahko nadomestila etiko. Ob navedenih omejitvah pa se pokaže ne le nujnost pravno-formalnih pogojev za uveljavljanje demokracije in človekovih pravic v šoli, ampak tudi neposredna vzgojna vrednost uveljavljanja jezika človekovih pravic. Ker je namreč konflikt lahko idealna učna situacija (Kroflič 2003), lahko tudi uveljavljanje pravnega jezika človekovih pravic sprejmemo kot pomembno dimenzijo vzgoje, saj jasno formulirane pravice na nek način vstopijo med neposredni odnos med učiteljem in učencem in učitelju onemogočijo apostolski položaj nezmotljive kapriciozne osebe (ki nad otrokom uveljavlja paternalističnen odnos doktrinarne skrbi), učencu pa odprejo pot osamosvajanja. A hkrati se moramo zavedati, da otrok vstopa v osebni stik z uveljavljenimi pravicami kot objektom simbolne identifikacije šele preko osebnega odnosa s primarnimi pomembnimi osebami, v kolikor mu te predstavljajo vzor/ideal pravičnosti in skrbne emocionalne predanosti (Kroflič 2003 a). S tem pa se že dotikamo etične dimenzije šole in poučevanja.

	Reševanje protislovij etičnih teorij

Ker sem o možnostih povezovanja etičnih teorij pri zagotavljanju konsistentne teoretske osnove za spodbujanje moralnega razvoja v smeri sprejemanja strpnosti in multikulturnosti že spregovoril na prejšnji CICE konferenci (Kroflič 2003), se bom tokrat omejil na tista vsebinska protislovja, ki opozarjajo na problem povezovanja posameznika in skupnosti v kontekstu zagotavljanja vzgoje za demokracijo in človekove pravice.

Čeprav je pravna in etična misel dvajsetega stoletja ob kritiki takrat prevladujočega utilitarizma upravičeno poskušala zavarovati posameznika pred ideološkim nasiljem in klasično represijo, s tem da je diskurz človekovih pravic izpostavil predvsem načelo dostojanstva človeka (Donnelly 1998, str. 21), etika pravičnosti pa distribucijo družbenih dobrin po načelu poštenosti, ki vsakemu posamezniku zagotavlja enake pravice do najširšega sistema temeljnih svoboščin, hkrati pa posebej zavaruje šibkejšega (Rawls 1999, str. 53), je prav izdaja Rawlsove prelomne študije Teorija pravičnosti leta 1971 sprožila živahno kritiko liberalnih konceptov pravičnosti. Zagovorniki komunitarne etike  naslovijo Rawlsu in drugim zagovornikom liberalnega koncepta pravičnosti dva temeljna očitka:

	da naj podlaga moralnega življenja, s tem pa tudi izhodišče sodobne etike, ne bi bil abstraktni posameznik, ampak skupnost, ki ima pravico dajati prednost nekaterim življenjskim načrtom, jih propagirati in s pomočjo zavestne reprodukcije prenašati na prihajajoče generacije preko šolske socializacije in načrtne vzgoje; MacIntyre liberalno usmeritev današnje svetovne ureditve podobno kot zagovorniki kritične teorije družbe in nasprotniki imperialistične politike globalizacije pripiše osrednjim značilnostim moderne ekonomije, še posebno individualizmu, grabežljivosti in povzdigovanju vrednot trga na osrednje mesto socialne ureditve (MacIntyre 1984, str. 254);

etiki pravičnosti se očita tudi poseben koncept človeka kot abstraktnega individuuma, katerega zmožnost avtonomnega moralnega razsojanja radikalni nasprotniki označujejo kar s predikatom svojevoljnosti. Po Taylorju pa se človekova identiteta ne oblikuje zgolj kot posledica kognitivnih kapacitet (iz realnega okolja ločenega) posameznika, ampak preko sprejemanja konkretnih zadolžitev in identifikacij v skupnosti, osebni smisel pa v isti skupnosti kot od posameznika neodvisni entiteti (Taylor 1989).

Ker na tem mestu ne morem analizirati očitkov Rawlsovemu konceptu družbene pravičnosti kot etičnemu in/ali političnemu konceptu, se ponovno osredotočimo na argumente Deweya, da je namreč demokracija prvenstveno način povezanega življenja oziroma vzajemne komunikacijske izkušnje v prostoru skupnosti. Ta komunikacijska izkušnja seveda predpostavlja posameznika, ki je zmožen avtonomnega, kritičnega in odgovornega dogovarjanja, hkrati pa predpostavlja tudi določene pogoje v šoli kot demokratični skupnosti.

P. White (1996) izpostavi zelo uporabno analizo klasičnih moralnih vrednot oz. vrlin, ki na ravni organizacije šolske skupnosti šele omogočajo demokratične procese dogovarjanja. Posebej želim izpostaviti socialno upanje, prijateljstvo, osebno zaupanje in zaupanje v institucije ter dostojnost kot skupno značilnost etosa demokratične šole. Enako tezo pa potrjuje tudi filozofija prava, ki trdi, da sta normativni sistem prava in morala skupnosti medsebojno soodvisna sistema, ki sta lahko učinkovita le ob usklajenem (so)delovanju (Pavčnik 1997, str. 233-234), saj »…pravno pravilo ne more biti avtonomno sprejeto, če ni hkrati tudi pozitivno moralno vrednoteno. Pravo, ki te opore nima v zadovoljivem obsegu ali jo začenja izgubljati, postaja čedalje bolj prisilno in nasilno.« (Prav tam, str. 233)

Naslednji pogoj za oblikovanje šole kot demokratične skupnosti izpostavi I. Scheffler, ki od učiteljev, ki želijo zares vzpostaviti (opolnomočiti) učence kot aktivne subjekte pravic in odgovornosti za vzajemno dogovarjanje, zahteva določeno mero tveganja: »Namen vzgoje v demokraciji je osvobajanje duha, krepitev njegovih kritičnih moči, informiranje z znanji in miselnimi kompetencami za samostojno raziskovanje, pritegnitev njegove človečne simpatetičnosti in razjasnjevanje njegovih moralnih in praktičnih izbir... Takšna smer vzgoje je obtežena s tveganjem, saj pomeni poverjenost naših sedanjih konceptov presoji naših učencev.« (Scheffler 1989, str. 139 in 143) To tveganje je upravičeno šele takrat, ko zaupamo v rastoče zmožnosti učencev in njihovo pripravljenost za vzajemno sodelovanje, hkrati pa zaščitimo skupnost pred morebitnimi zlorabami posameznikov. 



Dilemo, kako na ravni konkretnega diskurza demokratičnega dogovarjanja razrešiti napetost med pojmovanjem in prakticiranjem vzgoje kot »nujno zavestne reprodukcije družbe« in vzgoje kot »osvobajanja duha s pomočjo krepitve njegovih kritičnih moči«, pa po moji oceni uspešno rešuje K. Strike, ki predpostavi šolski diskurz o etičnih dilemah in iskanju dogovorov o pravilih sobivanja kot kombinacijo etičnega pidgina in hermenevtičnega razumevanja in usklajevanja v posameznikovi (zasebni) kulturi zakoreninjenih moralnih vrednot (Strike 1998), hkrati pa se zavzame za odstop od etičnega ekskluzivizma in na ravni moralnega razsojanja učencev predvidi urjenje v konsistentni uporabi različnih etičnih kriterijev (največjega dobra, enakega spoštovanja in zlatega pravila, odnosa, vrednot skupnosti in osebne rasti; Strike in Moss 2003).

Še vedno pa ostaja odprta dilema, ali lahko šola spodbuja razvoj kompetenc za demokratično dogovarjanje ob ustrezni človeški simpatetičnosti zgolj v zaprtem prostoru šolske skupnosti ali se mora nujno povezati z lokalno skupnostjo in učencem omogočiti etični angažma v realnem življenjskem okolju (glej npr. Schutz 2001).

	O obetajočih pedagoških konceptih

Med novejšimi pedagoškimi koncepti, ki lahko neposredno krepijo prizadevanje za aktivno in odgovorno sodelovanje med učitelji in učenci v demokratični šoli in širši skupnosti, želim omeniti predvsem koncepta opolnomočenja in etične zaveze.

Faze procesa opolnomočenja oseb iz družbeno zapostavljenih skupin brez pravih predhodnih pozitivnih izkušenj z družbenim angažmajem nam lahko služijo kot osnova za oblikovanje metodičnih pristopov k uvajanju demokratičnega dogovarjanja v javnih šolah:

	pridobivanje občutka, da je oseba sposobna odločati o svojem življenju;

podpora, da svoje odločitve uresniči v vsakdanjem življenju;
podpora, da se človek odloči tako, kot sam misli, da je zanj najbolj prav;
spoznavanje družbenih in osebnih ovir;
spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij;
povečevanje vpliva v svojem življenju;
krepitev občutkov samozavesti, da uporabnica začne uporabljati moč, ki jo ima (Zaviršek idr. 2002, str. 60-62).

Če pomen posameznih faz/dimenzij procesa opolnomočenja povežemo s klasičnimi demokratičnimi vrlinami, kot jih opredeljuje P. White, zasledimo veliko mero ujemanja. Opolnomočenje je namreč proces krepitve socialnega upanje in zaupanja vase in v pravičnost družbenih institucij, poguma, ki temelji na samo-spoštovanju in samo-zaupanju ter ozaveščenju družbenih in osebnih ovir, hkrati pa uporaba lastne moči v procesih pomoči spodbuja prijateljstvo, poštenost in dostojnost.

Razlaga zadnje faze/dimenzije procesa opolnomočenja pa že razkriva povezavo tega koncepta s konceptom aktivnega socialnega angažmaja, ki ga zasledimo v opredelitvah etike skrbi, metode prostovoljne pomoči in v opredelitvi koncepta osebne zaveze (commitment): »Eden od načinov uporabe moči, ki jo človek ima, je, da postane soudeležen v procesih pomoči. Ljudje lahko svoje stiske in težke življenjske situacije, ki so jih preživeli, transformirajo v kreativno moč, s katero lahko pomagajo ljudem, ki doživljajo podobno, kot so doživljali sami.« (Prav tam, str. 62)

Empirične študije kažejo, da je razvoj etične občutljivosti posameznika in pripravljenosti za sodelovanje v dobrodelnih projektih skupnosti v veliki meri odvisen od ključnih osebnih doživetij v družinskem, šolskem in/ali širšem družbenem okolju. Tako A. V. Paccione (2000) v svojem razvojnem modelu osebne zaveze multikulturnemu izobraževanju izpostavi štiri stopnje zavedanja (kontekstualno, nepričakovano, transformacijsko in stopnjo zaveze ustreznemu delovanju), pri čemer se ključna osebna doživetja vzpostavijo v družinskem okolju (prva faza), ob nepričakovanem srečanju z relevantnimi pojavi ali osebami v zasebnem okolju, v šoli ali službi (druga faza), ob mentorskem odnosu ali branju literature (tretja faza) ter takrat, ko posameznik dobi priložnosti za ustrezno zavzeto delovanje in se tako lahko uveljavi kot etični subjekt skrbi (četrta faza). Za pedagoško delovanje sta pomembni opozorili, da učenci pogosteje doživijo posebne življenjske izkušnje ob učiteljih, ki so sami zavzete osebe, priložnosti za razvoj njihove empatije in stopnjevanega zavedanja pomena etičnega angažmaja pa je mnogo lažje zagotoviti v projektih prostovoljnega dela v lokalni skupnosti kot zgolj v razredu. Podobne ugotovitve potrjuje tudi odlična kvalitativna raziskava Skupen ogenj (Parks Daloz idr. 1996), v kateri so avtorji raziskali biografije stotih osebno zavzetih posameznikov, predanih humanitarnemu delu ne glede na spol, raso, religiozno in kulturno poreklo v ZDA.

	Zaključek

Če smo začeli s trditvijo, da so danes mnogi državljani nove Evrope preveč zaverovani v pozitivne učinke formalnega uveljavljanja človekovih pravic in liberalnega razumevanja vzgoje kot krepitve posameznikove kritične moči, na zaključim z ugotovitvijo, da je v Sloveniji pred drugo svetovno vojno (in socialistično revolucijo) akademska pedagogika izhajala iz t.i. duhoslovne pedagogike , katere temeljni mikro-pedagoški koncept je bil doživetje kot oblika ključne duhovne izkušnje (ne le v religioznem smislu). To pa je ravno tista dimenzija vzgoje, ki se v tehničnem svetu liberalizma in globalizacije izgublja, kar pa bo združena Evropa skupaj z ostalim svetom potrebovala na poti iskanja humanejše forme sobivanja. Opolnomočenje in osebna zaveza sta (kot nekdaj doživetje) koncepta, ki to vizijo podpirata in praktično omogočata.
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