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Etične in/ali pravne osnove vzgojnih konceptov javne šole/vrtca (delovna verzija)


Povzetek:
V razpravi poskušam identificirati nujne vsebinske komponente vzgojnega koncepta javne šole/vrtca, predvsem pa kritično preveriti močno razširjeno stališče, da diskurz človekovih/otrokovih pravic v povezavi z liberalno etiko pravičnosti ponuja zadostno univerzalno teoretsko podlago za  snovanje vzgojnega koncepta. V razpravi problematiziram trditve o univerzalnosti človekovih pravic, o večrazsežnosti diskurza človekovih pravic, o primatu retributivne pravičnosti pri discipliniranju in ocenjevanju, o izhodišču sodobne etike in moderne teorije prava: posamezniku ali skupnosti, o abstraktnem individualizmu liberalnega koncepta pravičnosti ter o vprašanju povezovalne oziroma ločevalne vloge človekovih pravic in etike pravičnosti. V nadaljevanju predstavim možno osnovo za kombiniranje spoznanj etike pravičnosti, etike skrbi, etike vrlin in komunitarne etike, idejo o metodičnem primatu načel etike skrbi in komunitarne etike pred etiko pravičnosti, hkrati pa – seveda upoštevajoč opisane omejitve – izpostavim pozitivni pomen načel pravičnosti in uveljavljanja pravnega diskurza v (mikro)pedagogiki.

Ključne besede: etika pravičnosti, etika vrlin, etika skrbi, komunitarna etika, človekove in otrokove pravice, vzgojni koncept javne šole/vrtca.

UDK:

Izvirni znanstveni prispevek




Uvod

Kljub spoznanjem, da dihotomično ločevanje vprašanj vzgoje in izobraževanja v javni šoli/vrtcu ni niti produktivno niti teoretsko upravičeno (glej npr. Kovač Šebart 2002), nekatera vprašanja, povezana z vzgojnim konceptom javne šole/vrtca, še vedno burijo tako pedagoškoteoretske kot učiteljske/vzgojiteljske vrste. Kaj sodi v vzgojni koncept javne demokratične šole? Na kateri sistemski ravni naj se določi? Katere teoretske osnove danes ponujajo strokovno primerne odgovore na vprašanja, povezana z vzgojnim konceptom javne šole?

Ker sem o prvih dveh vprašanjih v zadnjih letih že pisal, naj le ponovim ključna stališča.

Javna šola/vrtec v demokratični družbi uporablja jasno opredeljen vzgojni koncept šole, tudi če zagovarjamo primat posrednih vzgojnih dejavnikov, saj morajo biti starši otrok vnaprej seznanjeni z vzgojnim konceptom institucije, da bi z odločitvijo za določeno institucijo učiteljem/vzgojiteljem dodelili legitimiteto vzgoje (Kroflič 2002, str. 50). Hkrati pa se moramo zavedati, da “/…/ je šola zapletena institucija, v kateri delujejo mnogi vzgojni dejavniki (omenjali smo vpliv učiteljevega karakterja, šolske klime, metod in vsebin poučevanja, temu pa lahko dodamo še posebne vzgojne predmete oziroma dejavnosti, medvrstniške odnose, organizacijo življenja in šolska pravila ter splošno kulturo šole), ki jih z vzgojnim konceptom povežemo v sklenjeno celoto, ki teži k realizaciji vnaprej opredeljenih vzgojnih smotrov oziroma vrednot. Če tega ne storimo, bodo omenjene dejavnike zasedle naključne partikularne ideologije.” (Prav tam)

Vsebinske elemente vzgojnega koncepta šole/vrtca, ki sem jih navajal v sklepu zgoraj citirane razprave Šola – izkustveni prostor socialnega učenja in/ali moralne vzgoje, pa lahko iz sklepnega citata razberemo: “Analitična pedagogika je učitelju lahko zemljevid, jasno opredeljene temeljne smernice – vrednote šole merilo, poznavanje vzgojnih dejavnikov in njihovo usmerjanje pa instrument uresničevanja vzgojnega koncepta šole.” (Prav tam)

Tudi do drugega vprašanja sem se v preteklosti že izrekel. Če je za nedemokratične šolske sisteme značilno, da prosvetna politika določi vse elemente vzgojnega koncepta javne šole/vrtca (ne le skupne vrednote, ampak tudi svetovnonazorsko usmeritev in predpisano metodiko vzgoje prek posebnih vzgojnih predmetov in drugih vzgojnih dejavnikov v šoli), se v demokratičnih šolskih sistemih pojavi zahteva po skupno opredeljenih temeljnih vrednotah/ciljih vzgojno-izobraževalnih institucij ter upoštevanju nekaterih smernic, ko gre za najobčutljivejše izseke življenja v njih (npr. pravila pri ocenjevanju in izrekanju vzgojnih ukrepov), medtem ko se natančnejša izdelava načrta drugih elementov vzgojnega koncepta prepusti avtonomiji strokovnega vodstva šole/vrtcev in učiteljem/vzgojiteljem: “Oblikovanje vzgojnega koncepta institucije je podobno kot priprava operativnega načrta pouka razpeto med direktivna določila na nivoju države in avtonomne pristojnosti institucije: med pravilnika o pravicah in dolžnostih in interni hišni red, med formalno in neformalno vodenje disciplinskih postopkov, hkrati pa oblikovanje vzgojnega koncepta zahteva poznavanje logike delovanja ključnih vzgojnih dejavnikov v instituciji ter soočanje z nekaterimi perečimi aktualnimi težavami, ki vdirajo v vsakodnevno življenje šole (nasilje, izostajanje od pouka). Zato lahko med konkretne naloge, ki izhajajo iz oblikovanja vzgojnega koncepta, štejemo tudi: oblikovanje demokratične kulture odnosov, sodelovanje učencev/dijakov pri sprejemanju vitalnih odločitev v okviru razredne in šolske skupnosti, iskanje priložnosti za posredovanje vrednot prek pouka in obšolskih dejavnosti, varstvo šole pred zlorabami temeljnih človekovih pravic, 'preventivno' in 'kurativno' ukvarjanje s perečimi disciplinskimi problemi (kot so na primer nasilje – bulying, neopravičeni izostanki ipd.), ker pa so ravnatelj, svetovalni delavci in učitelji identifikacijski modeli etičnega ravnanja svojim učencem oz. dijakom, bi k tej dimenziji oblikovanja vzgojnega koncepta lahko dodali tudi oblikovanje ustreznih poklicnih etičnih kodeksov.” (Kroflič  2002 a, str. 71)

Navedeno tretje vprašanje o teoretskih osnovah, ki danes ponujajo strokovno primerne odgovore na vprašanja, povezana z vzgojnim konceptom javne šole, pa zahteva kompleksnejši odgovor, saj se v to polje vpisujejo rešitve z raznorodnih strokovnih in teoretskih področij, mnogokrat tudi teoretsko protislovne usmeritve, predvsem pa ponujene rešitve sami izvajalci večkrat doživljajo dihotomno, kot kaže na primer že obdelani primer delitve vzgojnih ukrepov na formalne pravne in neformalne pedagoške (prav tam, str. 72–73).

Ena od ključnih vsebinskih dilem, ki se zastavlja ob navedenem vprašanju, je vezana na vdor pravne logike v vzgojno-teoretske razprave po sprejetju temeljnih človekovih in otrokovih pravic. Če namreč mednarodno uveljavljene pravice, vezane na Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Konvencijo o otrokovih pravicah, pojmujemo kot “/…/ izraz že doseženega soglasja o temeljnih vrednotah, ki veljajo ne glede na različne politične in vrednotne sisteme…” (Kovač Šebart 2002, str. 70–71), se zastavi vprašanje, ali so mednarodni pravni dokumenti nadomestili strukturno mesto, ki sta ga v tradicionalni pedagogiki zavzemali etika in antropologija? In nadalje: če vzgoja za človekove pravice predstavlja jedro moralne in državljanske vzgoje, kako v duhu konceptov sodobnega prava in načel pravičnosti zasnovati konsistenten vzgojni koncept, ki bo upošteval teoretsko kritiko današnjega uveljavljanja človekovih pravic in liberalnega koncepta pravičnosti?


	Mesto prava v današnji zasnovi pedagoške misli

Utemeljevanje “mikropedagoških” vzgojno-teoretskih vprašanj (s sistemskimi vprašanji regulacije šolskega sistema se v tem članku ne bom ukvarjal) z logiko prava v Sloveniji nima dolge tradicije. Tako v obdobju med svetovnima vojnama kot nekje do osemdesetih let dvajsetega stoletja je akademska pedagogika pri nas (najprej s pozicije kulturne pedagogike, pozneje s pozicije socialistične pedagogike) vzgojno problematiko utemeljevala s substancialnimi argumenti, pa naj je šlo za ideal inkulturacije ali vsestransko razvite osebnosti v (pravični) samoupravni socialistični družbi. Sprejetje Splošne deklaracije o človekovih pravicah in pozneje mednarodnih dokumentov v zvezi z otrokovimi pravicami, ki je v svetovni pedagogiki v okviru tako imenovane liberalne pedagoške tradicije postavilo pod vprašaj indoktrinacijski in manipulacijaski značaj vzgoje (Noddings in Slote 2003, str. 350–352), se v našem prostoru začne uveljavljati relativno pozno. Povezano je s kritiko etatistične pedagogike (Schmidt 1982), represivnosti vzgoje (Bergant 1972), v osemdesetih pa s konkretnejšo kritiko socialističnega ideala vsestransko razvite osebnosti in ideološko koncipirane marksistične vzgoje v naši javni šoli (Vsestransko razvita osebnost, 1985). Tako lahko kot prvo kritično stališče pedagoških teoretikov v Sloveniji označimo oceno, da šola potrebuje etično osnovo vzgoje v skladu z idejami postmoderne in demokracije, to pa je mogoče vzpostaviti le na kritiki ideologije. 

Drugo ključno stališče zagovornikov demokratizacije vzgoje pri nas poudari, da upoštevanje univerzalnih človekovih pravic omogoča pravičnejše uveljavljanje partikularnih posameznikovih interesov (Kosovel 1995). S tem pa se končno uveljavi teza, da je vzgojo treba nasloniti na mednarodno dogovorjene norme/vrednote, zastopane v dokumentih, med katerimi se največkrat omenjata Splošna deklaracija o človekovih pravicah in Konvencija o otrokovih pravicah (glej npr. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995).

Hkrati s spoznanjem, da bo oblikovanje vzgojnega koncepta javne šole vedno bolj povezano z upoštevanjem mednarodnih pravnih dokumentov o človekovih pravicah, se v našem teoretskem prostoru pojavijo prve resnejše kritične analize vloge pravnega diskurza v pedagogiki. Tako Kodelja (1992) in Pavlović (1993) izpostavita vprašanje, kdo je pravzaprav resnični subjekt otrokovih pravic – otrok sam ali njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki – temu vprašanju pa Pavlović (prav tam in 1996, 1997) doda še analizo problema 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.

Naslednjo dilemo, povezano z osrednjim mestom pravne logike in liberalnega koncepta pravičnosti, sestavlja vprašanje, ali nismo v javni šoli  s pravilniki in učbeniki preveč izpostavili učenčeve/dijakove pravice, zanemarili pa njune dolžnosti in odgovornosti. Ob tem vprašanju se oblikuje radikalno izključujoča se  ocena. Medtem ko nekateri (npr. Marentič Požarnik 2000) na opisano dilemo odgovarjajo pritrdilno, spet drugi (npr. Hribar 2000, 2002) izpostavijo stališče, da, čeprav pravice in dolžnosti niso identične, so v kontekstu reševanja etičnih dilem recipročne, kar pomeni, da so moje pravice hkrati dolžnost, da enako mero pravic in osebnega dostojanstva omogočim sočloveku. 

Že ob tem vprašanju pa natančno branje razkrije eno pomembnih vprašanj za strokovno ustrezno povezovanje pravnega diskurza z reševanjem (mikro)pedagoških vprašanj. Povezanost pravic in dolžnosti, značilna za filozofsko antropologijo in etiko, se v pravnem kontekstu modernega racionalnega razmišljanja nikoli popolnoma ne uresniči: “Navedeno nas opozarja na dejstvo, da 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'. V okviru samega modernega prava se tiste norme, ki se približujejo moralnim, običajnim, religioznim ipd. človekovim svetovom (npr. družinsko pravo, kazensko pravo) nahajajo 'globlje', medtem ko se norme, ki se gibljejo v npr. ekonomski ali politični sferi (npr. stvarno, obligacijsko in gospodarsko pravo, volilno pravo) ali pa procesne norme, ki se nanašajo pretežno na pozunanjeno ravnanje, nahajajo bolj 'na površju'. V prvih ('globinskih') primerih so pravice in dolžnosti izrazito prepletene v bolj ali manj strnjene sklope, v drugih ('površinskih') primerih pa so pravice in dolžnosti evidentno ločene in kot takšne lažje dostopne racionalni presoji.” (Cerar 1996, str. 142)

Če to spoznanje prenesemo na odnos pedagoških teoretikov, ravnateljev in svetovalnih delavcev, učiteljev in učencev/dijakov do Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev/dijakov, se nam razkrije vzrok protislovne interpretacije učinka tega dokumenta. Ocene, da je pravilnik izpostavil pravice, ne pa tudi dolžnosti, ter da je postopek izrekanja ukrepov “advokatski”, ne pa pedagoški, so verjetno odsev dejstva, da so uporabniki pravilnika sprejeli kot “birokratsko”-pravni dokument, ne da bi ju poskušali interpretirati v okviru etičnega ter nadgradili v vzgojni koncept šole. Ker že Cerar opozarja, da še posebno procesne norme nujno težijo k razdvajanju pravic in dolžnosti, so tisti del pravilnika, ki določa postopek izrekanja pedagoškega ukrepa (ne glede na opozorilo v prejšnjem členu, da moramo izrek ukrepa presojati predvsem glede na pričakovani pedagoški učinek!), učitelji mnogokrat doživeli kot 'pravniški' ter kot napad na njihovo (strokovno) avtoriteto. Sezname pravic in dolžnosti, ki jih navajata in klasificirata pravilnika, pa prav tako niso pretvorili v polje etičnega dogovarjanja in razčiščevanja, čeprav se ta pravila največkrat nanašajo na reševanje takih odnosnih vprašanj, ki po Cerarju že v območju modernega prava (družinsko, kazensko pravo) težijo k večji povezanosti logike pravic in dolžnosti. Hkratno doživljanje pravice kot dolžnosti (do sočloveka) torej nikakor ni samoumevno, še posebno takrat, ko sezname pravic in dolžnosti “beremo” v območju “pravno-birokratskih” postopkov. Vzemimo to spoznanje, ki ga podpira filozofija prava, kot prvi dokaz, da logika prava ne more brez problemov nadomestiti tistega strukturnega mesta, ki sta ga v okviru reševanja pedagoških vprašanj od nekdaj zasedali filozofska etika in antropologija.

Na še radikalnejši dvom o univerzalni vrednostni zasnovi človekovih pravic in potrebo po kompaktnejših povezovalnih vrednotah v polju pedagoškega je, sklicujoč se na že citirano Cerarjevo študijo Večrazsežnost človekovih pravic in dolžnosti in povzemajoč komunitarijansko kritiko liberalnega koncepta pravičnosti, v našem prostoru prva opozorila Peček (2000). Ker pa ta problematika doslej v pedagoški literaturi še ni bila obširneje predstavljena, si jo poglejmo nekoliko podrobneje.


Kritika pravnega koncepta človekovih pravic in liberalno-distributivnega koncepta pravičnosti

Zgodba o poveličevanju človekovih pravic kot univerzalnem temelju urejanja človeških odnosov v demokratičnem svetu je v veliki meri podobna zgodbi krščanstva kot religije ljubezni. Tako kot je namreč organizirana svetovna religija ljubezni v zgodovini sprožila kulturnohegemone osvajalne vojne in proizvedla problematične koncepte partnerske ljubezni, ki so neposredno odsevali v vzgojnih konceptih, danes svetovne velesile v imenu obrambe človekovih pravic uporabljajo globalno vsiljevanje ekonomskih interesov in svojih dvomljivih kulturno-civilizacijskih obrazcev. A to seveda ne more biti razlog za brezpogojno kritiko krščanske ljubezni ali človekovih pravic. Res pa je, da šele kritični premislek teh teoretskih konceptov omogoča obdržati racionalno pozitivno jedro omenjenih velikih idej.

Poglejmo si najbolj izpostavljene pasti modernega prava oziroma diskurza človekovih/otrokovih pravic in liberalne teorije pravičnosti.

	Univerzalnost diskurza človekovih pravic

Na vprašanje, ali so se človekove pravice vzpostavile na univerzalnih vrednotah človeštva in “pravi naravi človeka”, Cerar odgovarja takole: “/…/ pravo (je) vedno antropomorfno in nikoli antropologno /…/. Pravni človek kot naslovljenec v okviru prava (fizična oseba) ni realen, naravni človek, temveč je s strani pravnega reda konstituirana tvorba, ki predstavlja v posameznih elementih približek naravnemu človeku /…/. Človek kot takšen, kot kompleksno realno oziroma naravno (v širšem pomenu besede) bitje, torej ni del pravne sfere.” (Cerar 1996, str. 26–27) Ker se je pedagogika vedno ukvarjala z vprašanjem, kdo je človek in kako se razvija, je kot temelj svojemu razmišljanju iskala antropološko podlago. Seveda se je tudi pravo vedno poskušalo približati antropološki podlagi (“naravnemu človeku”), vendar je kot znanstvena disciplina in družbena praksa zgolj boljši ali slabši funkcionalni približek, ne pa antropološka disciplina, na kateri bi lahko v celoti utemeljevali pedagogiko.

V drugem argumentacijskem koraku Cerar izpostavi trditev, da “/…/ človekove pravice (dolžnosti) niso oziroma ne morejo biti izpeljane niti iz prave narave človeka niti iz absolutnega zakona, kajti niti eno niti drugo ni v avtentični obliki dostopno človekovemu spoznanju. Zato so te pravice in dolžnosti v vsakem primeru postavljene oziroma opredeljene s strani človeka in so torej neavtentične. Kot take tudi niso absolutne (vse-obče oziroma univerzalno veljavne), temveč so le relativne (opredeljujejo in zagotavljajo se v odvisnosti od vsakokratnega družbenega sporazuma, oziroma na individualni ravni v odvisnosti od posameznega 'tvorca'). Predstavljanje človekovih pravic kot absolutnih je ideološko pogojeno, kajti gre za pravice, ki varujejo v določenem času in določenem okolju hierarhično najvišje človekove dobrine /…/. To dokazujejo številne razlike v pogledih in opredeljevanju teh dobrin oziroma vrednot, tako z vidika različnih kulturnih okolij oziroma svetovnih nazorov, kot tudi z vidika različnih zgodovinskih obdobij /…/” (prav tam, str. 44). In sklene: “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)

Človekovim pravicam torej lahko očitamo določeno mero kulturne pogojenosti, saj mnogokrat ne zmorejo izraziti raznolikosti filozofskih, religioznih in drugih antropoloških predstavitev človeka. To pa se ne kaže zgolj v odnosu do znanih etičnih vprašanj abortusa, evtanazije itn., ampak tudi v odnosu do tiste točke, ki jo Cerar označi kot iztočnico univerzalno človeškega – to je človekova svoboda. Mnogi kritiki diskurza človekovih pravic in koncepta distributivne pravičnosti namreč opozarjajo ravno na neznosnost novoveške izpostavitve svobode kot (moralne) subjektivitete, saj naj bi bil svobodni – samovoljni individuum “/…/ kot moralna osebnost popolnoma razosebljen, saj je ključnega pomena za moralnost dejanja v tem, da posameznik sledi določenim, od zunaj postavljenim principom” (Jamnik 1998, str. 352).

Podobno kot kritiki univerzalizma človekovih pravic zavračajo to tezo kot ideološko, zagovorniki pravic deprivilegiranih zavračajo liberalni koncept pravičnosti kot univerzalno etiko. Tako je feministični koncept etike skrbi nastal na podlagi raziskav Gilligan, ki je dokazala, da je Kohlbergov model moralnega razsojanja favoriziral logiko etičnega razmišljanja, značilno za belo moško populacijo srednjega sloja, medtem ko ženske in pripadniki nekaterih drugih kultur uporabljajo enako pomembne, čeprav substancialno različne modele etičnega mišljenja (Gilligan 2001). Zato se danes pojavljajo apeli po inkluzivni družbi/šoli, ki bo tako teoretično kot praktično omogočila različnim glasovom, da se bodo lahko enakovredno uveljavili, poudarek Rawlsovega koncepta etike pravičnosti pa naj ne bi bil več na univerzalnih imperativih pravičnosti, ampak na razsodni oziroma konsistentni, čeprav kontekstualno občutljivi etični odločitvi (Strike 1999, str. 24; Callan 1997, str. 8).

Pravo je torej podobno kot pedagogika ujeto v kulturno raznolikost bivanja in naporno iskanje zadostnega univerzalnega temelja lastnim teorijam in praksam. V svetu velikih verskih, filozofskih in družbenih protislovij se zdi, da je diskurz človekovih pravic vendarle dosegel tisto stopnjo približka univerzalnosti, ki je znotraj etičnih ali političnih modelov ne moremo pričakovati. A s tega vidika bom skušal dokazati, da upoštevanje diskurza človekovih pravic lahko zviša kakovost in pravičnost pedagoških modelov, ne smemo pa ga razglasiti za vrednotni temelj sistemske in mikropedagogike. 

Podobno logiko potrditve in hkrati poglobitve človekovih pravic zasledimo v projektu Svetovni etos (Declaration Toward a Global Ethic 1993, str. 6), ki izpostavi dve izhodišči (humanost kot vprašanje dobrohotnosti in ravnanje v skladu z zlatim pravilom) in štiri vrednostne imperative svetovne etike: spoštuj vse življenje, deluj odkritosrčno in pošteno, govori in deluj v skladu z resnico, spoštuj in ljubi drug drugega; ti imperativi pa ustrezajo naslednjim skupnim vrednotam: nenasilju in spoštovanju življenja, pravičnosti in solidarnosti, resnicoljubnosti in strpnosti, partnerstvu, vzajemnem spoštovanju in ljubezni (Kung 2003). Projekt je na ravni deklaracije prvič leta 1993 potrdil Parlament svetovnih religij, leta 1997 InterAction Coucil (telo, v katerem se združujejo bivši predsedniki držav in parlamentov), leta 2001 pa še Združeni narodi s sprejetjem Globalne agende za dialog med civilizacijami. Na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov 9. 11. 2001 je ob sprejetju Agende poročevalec H. Kung izpostavil zanimivo misel, da je človeštvo po padcu Berlinskega zidu zamudilo priložnost za oblikovanje humanejšega svetovnega reda zaradi pomanjkanja vizije, agenda za dialog med civilizacijami pa izpostavlja skupno jedro svetovnih etičnih standardov in vrednot, brez katerih ni mogoč dialog med svetovnimi religijami ter preživetje v pravičnem svetu (Kung 2001). Ali enostavneje povedano, človekove pravice se lahko v polnem smislu uveljavijo le ob spoštovanju temeljnih civilizacijskih vrednot!

	Večrazsežnost diskurza človekovih pravic

Vprašanja večrazsežnosti sem se dotaknil že ob vprašanju povezanosti med pravico in dolžnostjo. Cerar izhaja iz teze, da imajo človekove težnje “/…/ toliko obrazov, kolikor je bivanjskih razsežnosti. Človekove pravice in dolžnosti so le eden izmed 'njegovih' številnih označevalcev, pri čemer so te pravice in dolžnosti proizvod racionalne človekove (oziroma družbene) razsežnosti /…/. Zaradi svoje omejenosti na pravno razsežnost človekove pravice in dolžnosti same po sebi ne morejo pripeljati do individualne in družbene uravnoteženosti oziroma harmonije, lahko pa, če se v praksi pretežno uspešno zagotavljajo, v veliki meri omejijo nepotrebne (negativne) družbene antagonizme oziroma konflikte ter omogočijo ljudem relativno ustvarjalni razvoj.” (Cerar 1996, str. 208–209) Tako uspešno dokaže, da celo temeljni pravni pojmi, kot je na primer pravni občutek, vključujejo dimenzije (npr. občutka za pravičnost), ki obsegajo moralne kvalitete razsojanja (prav tam, str. 179), pri čemer pa izrecno izpostavi vrsto razlik med modernim pravom in moralo: pravo je oblikovano načrtno, morala pa nastaja spontano in je rezultat individualne in družbene prakse; pravo zagotavlja družbeni red, morala predvsem človečnost; pravna pravila so oblikovana v sistem, moralna pravila so socialno razpršena; pravo je praviloma kodificirano, morala je bolj elastična ter dejavna praviloma tudi brez prej opredeljenih pravil oziroma vrednot; pravo je institucionalizirano, morala ne; pravo je v primerjavi z moralo izrazito togo, saj predvsem tipizira vedenje pravnih naslovljencev; pravo predvsem vrednoti in sankcionira zunanje vedenje, morala pa se obrača v človekovo notranjost; pravo ima predvsem heteronomno, morala pa avtonomno naravo; pravo je predvsem racionalna tvorba, morala pa vključuje tudi iracionalno (emocije); v pravu je sankcija vnaprej določena in postavljena “od zunaj”, v morali je lahko tudi ponotranjena; pravo je hipotetično (“če nečesa ne storiš, potem te ne doleti pravna sankcija”), morala je praviloma kategorična; v pravu so korelativne pravice in dolžnosti prisotne v enaki meri, v morali je izrazito poudarjena posameznikova (notranja) dolžnost; v pravu imajo hipotetične zapovedi naravo “moranja”, v morali pa naravo “najstva”; morala pozna samo primarna pravila, pravo pa tudi sekundarna (procesna) pravila (prav tam, str. 175). Dotakne pa se tudi človekove duhovne razsežnosti, ki je diskurz človekovih pravic ne dosega, ter sklene: “Resnično spoznavanje ponotranjenih bivanjskih razsežnosti pripelje človeka do novih spoznanj, ta pa se odražajo med drugim predvsem v večrazsežnostnem razumevanju /…/.
Na ravni večrazsežnostnega razumevanja so pravniku bistveno bolj kot sicer razumljive same temeljne predpostavke pravnega sistema in tudi njegov lasten položaj v pravu in nasploh.” (Prav tam, str. 207)

Pravo tako kot pedagogika torej teži k spoznanju človeka in človečnosti v vseh razsežnostih, pri tem pa se mora zavedati lastnih omejitev (ki izhajajo iz racionalnega in funkcionalno-pragmatičnega vidika) ter jih nadgrajevati s spoznavanjem večrazsežnosti človekovega bivanja prek tistih področij vedenja, ki lažje zajamejo to večplastno in dihotomno realnost. Poleg tega se pravo pomembno razlikuje od (teorije) morale – Cerar je s povzemanjem mnogih pravnih teoretikov naštel kar štirinajst razlik! – s tem pa se seveda ponovno pokaže neupravičenost nadomeščanja etike in filozofske antropologije z logiko prava oziroma človekovih pravic. Ali če poenostavimo: pravo ni toliko kompleksna antropološka teorija, da bi lahko nadomestila etiko.

	Primat retributivne pravičnosti pri discipliniranju in ocenjevanju

V našem prostoru sta se s konceptom retributivne pravičnosti v razmerju do utilitarnih konceptov največ ukvarjala Kodelja (1995) in Javornik (2001). Njuno temeljno sporočilo je nedvoumno: ko v pedagogiki opredeljujemo pogoje pravičnosti, povezane s kaznovanjem in ocenjevanjem, moramo v osnovi izhajati iz retributivnega koncepta pravičnosti, ki ga tudi po ugotovitvah empiričnih študij (o ocenjevanju znanja) učenci doživljajo kot edino pravično: za enako izkazano znanje enaka ocena (Kodelja 2000, str. 15). Utilitarni koncept pravičnosti izkazuje namreč to slabost, da v imenu “ustreznih posledic” ne smemo zapustiti retributivno načelo enakosti, saj ne vemo vnaprej, ali bodo posledice nameravanega dejanja res pozitivne (prav tam, str. 22–23).

Retributivni koncept pravičnosti (za enako dejanje v enakih okoliščinah enako nagrado/kazen) je vsekakor bolj načelen in manj problematičen od utilitarnega. A če ga je relativno uspešno kot temeljno paradigmo lastnega sistema integriralo moderno pravo, za pedagogiko to težko trdimo, saj nas mnoga pedagoška načela (individualizacije, diferenciacije, tretmaja itn.) opozarjajo, da se moderna pedagogika od samih začetkov trudi približati enkratnosti vsakega posameznika in večrazsežnosti okoliščin, v katerih ga vzgajamo, pri čemer ji je temeljni kriterij uspešnosti in pravičnosti napredek otroka/učenca/dijaka, torej predvideni utilitarni učinek. In bolj kot se približujemo nekaterim novejšim konceptom šolske skupnosti – na primer inkluziji – težje je vztrajati pri klasični retribuciji. Otrok z nižjimi učnimi  zmožnostmi, vključenih v heterogeno okolje, pač ne moremo ocenjevati (ali pa kaznovati, ko gre npr. za motenje pouka hiperaktivnega otroka) z istimi kriteriji kot večinsko populacijo. Še bolj nepravično je seveda slediti subjektivnim občutkom in poljubno prilagajati kriterije ocenjevanja glede na “količino vloženega truda” ali “občutek izkazanega napredka”. Če pa kriterije ocenjevanja in kaznovanja vnaprej natančno diferenciramo, se še vedno ne bomo mogli izogniti subjektivnim občutkom večine, da pri posameznem otroku/učencu/dijaku “popuščamo” oziroma ga ne obravnavamo enako kot druge (beri: pravično).

S podobnimi zadregami absolutne uporabe retributivnega koncepta pravičnosti so se srečevali tudi tisti avtorji, ki so znani kot zagovorniki deontološke/retributivne etike, ko so poskušali obravnavati konkretna pedagoška vprašanja (analizo Kantovega pojmovanja kazni in pedagoških ukrepov glej v Kodelja 1995). In – navsezadnje – si s korektivi klasične retribucije poskuša pomagati tudi  Rawls, utemeljitelj sodobne liberalne teorije pravičnosti. Njegovo načelo diference, po katerem je večje vlaganje družbenih sredstev v bolj sposobne posameznike upravičeno zgolj takrat, ko lahko dokažemo, da gre to v prid deprivilegiranih posameznikov oziroma skupin, poskuša povečati socialno pravičnost. Seveda pa se tudi takšen socialni korektiv, ki podpira idejo inkluzivne družbe, ne more izmakniti kritiki pragmatizma, češ da so v tem primeru “/…/ nadarjeni otroci obravnavani zgolj kot sredstvo v službi koristi manj nadarjenih.” (Glej Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basil Blackwell, Oxford 1974; povzeto po Kodelja 2002, str. 21)

Kodelja v povzetku razprave Enakost in svoboda: temeljni vrednoti demokracije in šole rešuje opisano teoretsko zadrego s trditvijo, da “/…/ tam, kjer je svoboda pravilo, mora biti upravičena njena omejitev, in tam, kjer je enakost pravilo, mora biti upravičena neenaka obravnava” (prav tam, str. 10). Vprašanje, ali se upravičevanje izjem v polju pedagoškega lahko utemeljuje zgolj na retributivnem modelu pravičnosti ali na kantovski kombinaciji retribucije in utilitarizma (po načelu retribucije pravično kaznujemo zrelega, odgovornega in svobodnega človeka, pri otroku kot še ne-umnem bitju pa moramo vključiti tudi utilitaristični kriterij poboljšanja), pa ostaja odprto.

	Izhodišče sodobne etike in moderne teorije prava: posameznik ali skupnost?

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. Prvi očitek, ki ga zagovorniki komunitarne etike (najbolj reprezentativni zagovorniki trditve, da je etika od nekdaj urejala razmerje med posameznikom kot socialnim bitjem in družbo/skupnostjo kot samostojno entiteto, so Sandel, Walzer,  Taylor,  Slote in  MacIntyre) naslovijo Rawlsu, je trditev, 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, včlenjevati v izobraževalni sistem ipd. (Miščević 1993, str. 287).
 
Komunitarna kritika liberalizma izpostavi, da mora vsaka moralna teorija oziroma koncept moralnosti zajemati koncept dobrega oziroma vrlin, koncept človeka kot osebe in koncept družbe oziroma družbene tradicije (Jamnik 1998, str. 229). Izhodišče liberalnih konceptov etike in diskurza človekovih pravic pa je po Kantovem zgledu človek kot moralni subjekt, ki naj bi bil zunaj konkretne skupnosti in opredeljenih družbenih vrednot zmožen moralnega razsojanja in delitve družbenih dobrin na načelih pravičnosti. MacIntyre to trditev podpre z ugotovitvijo o umanjkanju vrline patriotizma v sodobnem času: “Patriotizem je oziroma je bil vrlina, utemeljena na povezanosti predvsem s politično in moralno skupnostjo ter šele sekundarno z vodstvom te skupnosti /…/. Toda ko se odnos med vodstvom in moralno skupnostjo postavi pod vprašaj tako zaradi spremenjene narave vodenja kot zaradi umanjkanja moralnega soglasja v družbi, je težko še naprej ohranjati kakršen koli jasen, enostaven in učljiv koncept patriotizma.” (MacIntyre 1984, str. 254)

Mnogi kritiki Rawlsa izpostavijo trditev, da se tudi v njegovi etiki vzpostavi določen koncept dobrega skupnosti, a ta naj bi bil prešibek (Jamnik 1998, str. 217–218) za bolj konsistentne ter predvsem bolje delujoče rešitve. MacIntyre takšno 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).

Za pedagogiko in iskanje temelja vzgojnega koncepta vrtca/šole so opisane značilnosti sodobne družbe izjemno pomembne. Če naj vrtec/šola postane prvi (simbolni) otrokov stik s širšo družbeno skupnostjo ter aktivira vpliv vrstniške skupnosti kot enega osrednjih vzgojnih dejavnikov, mora izpostaviti njene skupne vrednote ter ustrezne povezovalne vrline. To pa naj bi metodično potekalo kot oblikovanje povezane, pravične, skrbne in inkluzivne skupnosti ter ne zgolj v okviru posebnih šolskih predmetov, kakršen je državljanska vzgoja. Zato mnoge šole v Združenih državah Amerike danes poskušajo izpostaviti načela šolske socializacije na klasični teoriji vrlin in poudarjeni vlogi šolske skupnosti (glej npr. Manifest vzgoje karakterja, ki so ga leta 1996 podpisali guvernerji zveznih držav Kolorada, Iowe, Massachusettsa, New Hampshirea, New Mexica, Južne Dakote in Utaha).

	Abstraktni individualizem liberalnega koncepta pravičnosti

Ob dejstvu, da je danes v svetu različnih vrednot, religij, življenjskih stilov, družbenih ureditev itn. vedno težje priti do minimalnega soglasja o skupnih vrednotah, čemur se liberalni koncept pravičnosti poskuša izogniti s poudarjanjem univerzalnih form moralnih načel (zlato pravilo etike), mnogi teoretiki etiki pravičnosti očitajo tudi poseben koncept človeka kot abstraktnega individuuma, katerega zmožnost avtonomnega moralnega razsojanja radikalni nasprotniki označujejo kar s predikatom svojevoljnosti. Po Jamniku naj bi se tako liberalizem prepuščal “/…/ samovoljni in absolutni svobodi brez odgovornosti in etični avtonomiji brez objektivnega temelja” (Jamnik 1998, str. 255).

Na abstraktni individualizem liberalnih konceptov pravičnosti posebno ostro opozarjata Sandel in Taylor. Tako Sandel očita Rawlsu, da v njegovi teoriji izostane substancialno gledanje na osebnost in njene vrednote, vse moralno delovanje pa je omejeno na formalno racionalno pretehtavanje, v katerem ni prostora za človeka kot bitje dostojanstva in identitete (prav tam, str. 216). Še določnejša je Taylorjeva kritika, ki liberalizmu sicer priznava določeno vrednost, nikakor pa ne sprejema njegovega pogleda na človeka kot “predhodno individualiziran subjekt” ter tehnike formalnega (racionalnega) razsojanja kot uspešne strategije reševanja konkretnih moralnih dilem (prav tam, str. 219). Po Taylorju se človekova identiteta oblikuje prek sprejemanja konkretnih zadolžitev in identifikacij v skupnosti (prav tam, str. 221), osebni smisel pa v isti skupnosti kot od posameznika neodvisni entiteti: “Nismo jazi tako, kot smo organizmi, oziroma nimamo jazov tako, kot imamo srce in jetra. Smo živa bitja s temi organi, ki so precej neodvisni od našega razumevanja ali interpretacij samih sebe oziroma od pomenov, ki jih imajo stvari. Vendar pa smo jazi le toliko, kolikor se gibljemo v določenem prostoru vprašanj, kolikor iščemo in najdemo usmeritev k dobremu.” (Taylor, C.,  Sources of the Self, The Making of the Modern Identity, Cambridge University Press, Cambridge 1989; povzeto po prav tam, str. 222)

Ker se teza o abstraktnem individualizmu liberalnega koncepta pravičnosti največkrat navezuje na Rawlsovo tezo o (hipotetičnem) moralnem razsojanju v “izvornem položaju izza tančice nevednosti”, si oglejmo ta koncept kakor tudi avtorje, ki v njem vidijo ustrezno rešitev moralnega razsojanja, seveda če ga ustrezno razumemo in umestimo v konkretno reševanje moralnih dilem. Izhodiščni položaj je hipotetična situacija v kateri bi lahko izbirali družbo, kjer bi se rodili, ne da bi v trenutku izbire vedeli, kakšne bodo naše sposobnosti, želje in interesi. S tem bi se osvobodili posebne perspektive in stopili v položaj, v katerem so različne možnosti ljudi predstavljene kot naše, s tem pa se približamo Kantovemu načelu, po katerem moramo ravnati tako, da bodo maksime naših dejanj postale maksime delovanja vseh ljudi – obče načelo. V izhodiščnem položaju torej vemo veliko o ljudeh na sploh in nič o sebi, kar označuje Rawlsov pojem “tančice nevednosti” (glej Rawls 1999, str. 102–168; Miščević 1993, str. 285–286).

Namen moralnega sklepanja v izhodiščnem položaju pod tančico nevednosti je torej znebiti se svojih partikularnih želja in pričakovanj v korist takšne rešitve, ki bi jo “podpisal” kateri koli posameznik v podobni situaciji. Seveda se zastavlja vprašanje, ali nas formalno racionalno moralno razsojanje, ki je iztrgano iz konteksta konkretne situacije in konkretnih želja in pričakovanj udeležencev etičnega konflikta, lahko pripelje do ustrezno občutljive rešitve. Nikakor pa Rawlsu ne smemo očitati abstraktne neprizadetosti in univerzalizma. Strike na primer opozori na tendencioznost kritike Rawlsa, češ da je “/…/ univerzalnost formalno pravilo razsojanja in se ne nanaša na specifične moralne razloge /…/. Kar je pomembno za razliko med pravičnostjo in skrbjo, torej ni vprašanje univerzalnosti.” (Strike 1999, str. 24) Kohlebergova opisana dilema Heinza (kraja zdravil, da pomagamo ljubljeni osebi) po Strikeu ne predpostavlja nobene univerzalne prepovedi kraje niti univerzalne zapovedi kraje, kadar rešujemo življenje. Zahteva le konsistenten zagovor dobrega argumenta. Še več: “Tisto, kar univerzalnost zahteva, je, da je vsak, ki reče 'Ker bo moja ljubljena umrla, če ne ukradem zdravila, ali lahko storim to?', pripravljen reči tudi 'Če bi tvoja ljubljena umirala, bi bil enako upravičen do kraje zdravila.'. Tukaj univerzalnost prepozna povezanost med dvema osebama kot argument/motiv. Ne odklanja upravičevanja/utemeljevanja rešitve s pomočjo argumenta skrbi. Ampak jo univerzalizira /…/. Vztraja le pri konsistentnosti – da kateri koli moj razlog za ali proti kraji zdravila velja tudi zate v podobni situaciji.” (Prav tam) Podobno logiko razumevanja Rawlsove etike pravičnosti pa izpelje tudi Callan s trditvijo, da je bistvo etike pravičnosti koncept pravičnosti kot razsodnosti, ta pa predpostavlja vrsto vzajemno razvitih navad, želja, čustvenih nagnjenj in intelektualnih kapacitet, ki omogočajo kontekstualno občutljivo sklepanje; ta ideja torej ne predpostavlja nobenega preprostega vodilnega pravila/načela moralne izbire (Callan 1997, str. 8).

Očitek liberalni koncepciji moralnega subjekta, da je preveč racionalistično oddaljen od reševanja konkretnih moralnih okoliščin, zasledimo tudi pri teoretikih etike skrbi. Tako Gilligan in Noddings očitata zagovornikom etike pravičnosti, da preveč izpostavijo racionalni diskurz občeveljavnih pravic, ta pa podobno kot Platonovo filozofsko mišljene, ki zahteva določeno stanje “apatije”,  predpostavlja breztemeljni (“desituated self”) oziroma nevpleteni jaz (“disinterested self”) (Strike 1999, str. 23). Očitke o spodbujanju moralne nevpletenosti, ki naj bi bila značilna za Rawlsov koncept razsojanja v izvornem položaju pod kopreno ignorance, zavrne že citirani Strike rekoč, da Rawls z njima predpostavi etično razsojanje o sočloveku kot enako upravičenemu do vseh državljanskih pravic in svoboščin ne glede na njegov specifičen spolni, religiozni, rasni osebni itn. položaj (prav tam, str. 33); hkrati pa izpostavi, “/…/ da  bi v skrbnem svetu potrebovali manj zakonov in bi manj skrbeli za pravičnost /…/” (prav tam, str. 29).

Če torej Rawlsu in drugim privržencem formalne etike pravičnosti (na primer v našem prostoru dobro sprejetemu Kohlbergu) lahko očitamo “atomizacijo” človeka in premajhen poudarek na prepoznanju skupnih vrednot konkretne kulture, družbe, institucije in/ali socialne skupine, ne moremo preprosto trditi, da tak “posameznik” ne teži k socialni občutljivosti za konkretno moralno situacijo. Vprašanje, h kateremu se bomo še vrnili, pa se nanaša na odločitev, ali lahko celotno vzgojo (od vrtca do univerzitetnega izobraževanja) opremo na urjenje (abstraktnega) moralnega razsojanja, ki predpostavlja kognitivno zmožnost posameznika, da katero koli posamično situacijo preveri z vidika primerljivosti s formalnim načelom pravičnosti in se vanjo dejavno vrne s konkretno moralno odločitvijo, ki jo bo partner v konfliktu sprejel kot pravično? Spomnimo vsaj Piageta in Kohlberga, ki sta posameznikovo zmožnost abstraktnega moralnega presojanja uvrstila v relativno pozno življenjsko obdobje! 

Vprašanje povezovalne oziroma  ločevalne/konfliktne vloge človekovih pravic in etike pravičnosti

Čeprav pojmujem konflikt kot idealno učno situacijo, se ob obravnavi človekovih pravic in liberalnega koncepta pravičnosti zastavlja vprašanje, ali so pravice lahko vezivo družbe oziroma šole kot skupnosti, za katero smo že ugotovili, da predstavlja enega od osrednjih vzgojnih dejavnikov. Pavlovič že v svoji študiji o otrokovih pravicah (1993) izpostavi tezo o konfliktnosti diskurza človekovih/otrokovih pravic, na enako trditev pa naletimo tudi med zagovorniki etike skrbi in etike vrlin. Tako Noddings in Slote  (vodilna zagovornica etike skrbi in predstavnik etike vrlin) v Blackwellovem vodniku po filozofiji vzgoje izpostavita trditev, da jezik pravic vidi ljudi kot ločena bitja, kajti pravice nas ščitijo pred vmešavanjem drugih, ženske pa razmišljajo bolj v kontekstu povezanosti ljudi (Noddings in Slote 2003, str. 344). S tega vidika se torej povežejo stališča zagovornikov etike skrbi in etike vrlin. Skrb namreč vzpostavlja “ženski” 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.

To nikakor ne pomeni, da se zavzemam za izgradnjo “močnega karakterja” v “povezani skupnosti”, ne da bi upoštevali distributivna načela pravičnosti in varovanje posameznika v kontekstu človekovih/otrokovih pravic. Tako projekt vzgoje karakterja kot projekt brezpogojno povezane skupnosti sta v preteklosti pokazala na izjemne nevarnosti tudi v območju pedagoške problematike. Eden največjih paradoksov, ki ga je težko uglasiti zgolj z etiko vrlin in vzgojo karakterja, je spoznanje, da “/…/ nekatere osebnosti z močnim karakterjem zagrešijo grozna dejanja svojim bližnjim. Ljudje, ki so resnicoljubni, lojalni državljani, poslušni avtoriteti, vestni in na neki način odgovorni, ne morejo nikoli storiti zločinov proti človeštvu” (Noddings 2002, str. 152). V našem okolju pa je še bolj uzaveščen kolektivističen model vzgoje (pa naj gre za kolektivizem Makarenka ali vzgoje Hitlerjeve mladine) in njegov škodljivi egalitarizem, ki ni upošteval posameznikovih potreb in pravic. Zato želim ta kritični prikaz teoretskih elementov diskurza človekovih pravic in liberalne etike pravičnosti skleniti z realno oceno ene najradikalnejših kritičark etike pravičnosti, Noddings, ki o svoji teoretski poziciji zapiše to pomenljivo misel: “/…/ sama se prištevam med pripadnike liberalne tradicije. A dobro bi bilo, da se oddaljimo od liberalizma. Toda preden razvijemo načine, kako zapustiti liberalizem in ohraniti njegove pozitivne razsežnosti, bi se morali vsaj zavedati njegovih slabosti.” (Noddings 1999, str. 18)


Pomen povezovanja različnih etičnih teorij in diskurza človekovih pravic za razvojno ustrezen koncept moralne in državljanske vzgoje

Doslej smo spoznali teoretsko razpršenost sodobnih etičnih teorij in pogledov na razvoj posameznikove moralnosti ter posebno mesto, ki ga v tem kontekstu zaseda diskurz človekovih/otrokovih pravic. Je morala predvsem vprašanje pravičnosti medosebnih odnosov in delitve družbenih dobrin (Rawlsova etika pravičnosti)? Ali empatičnih odnosov, ki jih zagovarja feministična etika skrbi (Gilligan, Noddings)? Je za oblikovanja etičnega subjekta primarno pomembno poiskati konsenz o družbenih vrednotah in na njih oblikovati temeljne moralne vrline (MacIntyre, Taylor, Walzer, Sandel, Slote)? In kakšno vlogo pri urejanju odnosov med posameznikom in družbo pripisujemo človekovim/otrokovim pravicam?

Vsaka od omenjenih teoretskih usmeritev opozarja na pomembne elemente vzgojnega koncepta javnega vrtca/šole. Hkrati pa se seveda moramo zavedati, da v teoriji ne smemo zagovarjati enostavnega eklekticizma na način, da bi nekaj malega vzeli od vsakega od opisanih teoretskih diskurzov. Ker sam zagovarjam možnost povezovanja opisanih etičnih usmeritev in diskurza otrokovih/človekovih pravic, se hkrati zavedam, da moramo poiskati skupen imenovalec opisanih teorij, predvsem pa jih združevati glede na razvojne značilnosti otroka oziroma mladostnika, ki ga vzgajamo.

Ker sem v našem teoretskem prostoru zaznal izrazit poudarek na avtorjih in teorijah, ki so blizu liberalnemu konceptu (etike) pravičnosti in diskurzu človekovih pravic, sem poskušal z navzkrižnim branjem kritik omenjenih teoretskih pristopov najti minimalen skupni imenovalec, ki bi omogočal njihovo konsistentno povezovanje. Tako sem ob obravnavi problematike vrtca/šole kot inkluzivne skupnosti našel skupno jedro Rawlsove etike pravičnosti in koncepta etike skrbi v tezi, “/…/ da etika pravičnosti zagotovo predstavlja najkonsistentnejšo teorijo za oblikovanje etike šole (pravil sobivanja) in pouka državljanske vzgoje (čeprav moramo mnogo večjo pozornost nameniti tako imenovanim 'težjim bremenom' vzgoje za skupnost, to je kritični refleksiji ter občutljivemu in zavzetemu soočanju z razlikami v osebnih pristopih; glej McLaughlin 2002, str. 15), medtem ko so načela etike skrbi najboljša osnova za oblikovanje spontanih odnosov v razredni in šolski skupnosti, torej etosa šole. Pedagoški delavci pa bi se že v času dodiplomskega izobraževanja morali seznaniti z obema teorijama, kakor tudi s pomenom razvijanja šole kot pravične in skrbne skupnosti.” (Kroflič 2002 b, str. 95)

V razpravi Etična osnova vzgoje za strpnost in multikulturnost v predšolskem in osnovnošolskem obdobju (Kroflič 2003) pa sem identificiral ključne koncepte etike pravičnosti, etike vrlin in skrbi, ki bi se morali prilagoditi “nasprotni” teoretski usmeritvi, če jih želimo med sabo povezati in s tem zagotoviti teoretsko kompaktnejšo osnovo vzgojnega koncepta. Temeljna hipoteza omenjene razprave je namreč:

	“/…/da je kljub substancialni različnosti mogoče kombinirati danes prevladujoče koncepte etike skrbi, etike pravičnosti in etike vrlin ter na tej kombinaciji zasnovati konsistenten koncept moralne vzgoje;

da je vsak moralni razvoj, kakor tudi konkretna moralna dilema, konflikten, zato je ena od ključnih nalog spodbujanja moralnega razvoja usposabljati posameznika, da se v realnih konfliktnih situacijah znajde kot moralni subjekt;
da je ne glede na dopolnjevalni vidik omenjenih etičnih usmeritev pri odločanju za metodiko moralne vzgoje v zgodnjem otroštvu (družinska vzgoja ter vzgoja v vrtcu oziroma osnovni šoli) pametno dati prednost tistim etičnim modelom, ki se bolj prilegajo naravi otrokovega prvega vstopanja v socialne interakcije (etiki skrbi), postopoma pa krepiti otrokovo zmožnost reflektiranja etičnih dilem in zavedanja kompleksne razsežnosti univerzuma osebnih in družbenih vrednot;
da je še posebej pri vprašanju strpnosti in multikulturnosti potopitev v konkretno osebo drugega kot drugačnega in omogočanje življenja v skrbni in pravični heterogeni situaciji edini način zgodnjega vstopa v etično ustrezne modele multikulturnega sobivanja.” (Kroflič 2003, v tisku)

Če želimo ustrezno povezati etiko pravičnosti z etiko skrbi in vrlin, mora po mojem mnenju etika pravičnosti upoštevati naslednja kritična spoznanja zagovornikov drugih etičnih usmeritev:

	“/…/ (da) se vzpostavi razlika med pravičnostjo kot skupno vrednoto in izhajanjem iz konkretnih političnih, ekonomskih in socialnih pravic;

se odrečemo težnji po univerzalni etiki in poudarimo Rawlsovo načelo diference ter pravilno razumevanje sklepanja pod kopreno ignorance v izvornem položaju;
spodbudimo takšno moralno razsojanje, ki je usmerjeno v prepoznavanje in strpno dopuščanje različnosti in iz spoštovanja drugega izvirajoči moralni distres (Callan 1997, str. 198–202);
kot motivacijske sile poleg racionalnega presojanja izpostavimo tudi krepitev občutka pravičnosti in povezovalnega koncepta dobrega” (prav tam).

Hkrati pa moramo ustrezno kritično brati tudi predpostavke drugih etičnih usmeritev, in sicer:

	“/…/ etika skrbi mora kot temeljno vrednoto sprejeti tako medčloveški odnos kot položaj sočloveka;

ne glede na etično ustreznost mora biti tudi skrb racionalno utemeljena, hkrati pa se izkaže, da je dolgoročno uspešna le tista oblika skrbi, ki jo podpira ustrezen občutek pravičnosti udeležencev odnosa;
razmišljati moramo o odnosih skrbi v konfliktnem okolju, ko objekt skrbi težko prepoznamo kot prijateljsko osebo;
skrb ni nujna kakovost močne osebnosti/karakterja, niti se ne kaže zgolj kot skrb za sočloveka, ampak tudi zase, za tujce in oddaljene druge, okolico in idejno/duhovno izročilo tradicije (glej Noddings 1992).” (Prav tam)

Pri vzpostavitvi teoretsko konsistentne etične zasnove vzgoje pa ima pomembno mesto tudi diskurz otrokovih/človekovih pravic, čeprav jih moramo, kot smo že pokazali, obravnavati z določeno mero teoretske previdnosti in ambivalentnosti: “/…/ na pravice otrok oziroma učencev/dijakov (lahko) gledamo z enako ambivalenco kot na osvoboditveni potencial lažje dostopnih tehničnih medijev informacij. Podobno kot slednji tudi jasno formulirane pravice na neki način vstopijo med neposredni odnos med učiteljem in učencem in učitelju onemogočijo apostolski položaj nezmotljive kapriciozne osebe, 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. Zato naj zaključim z mislijo, da družbeno uveljavljanje otrokovih pravic ne more v celoti nadomestiti predanega človeškega odnosa med odraslo osebo in otrokom, kakor nove učne tehnologije ne morejo nadomestiti osebnega stika med učiteljem in učencem. So pa lahko pomembno dopolnilo neposrednemu pedagoškemu odnosu, ki vse prevečkrat s paternalistično doktrinarno skrbjo onemogoča otrokove procese osamosvajanja.” (Kroflič 2003 a, v tisku)

Končno smo prišli do točke, ko moramo ob kritiki etike pravičnosti in neposredne uporabe diskurza otrokovih/človekovih pravic vpeljati še razvojnopsihološki in metodično-pedagoški kriterij. Mnoge novejše razvojnopsihološke raziskave ugotavljajo, da otrok že v zgodnjem otroštvu, torej še preden vzpostavi kognitivne kapacitete za racionalno zahtevno etično presojanje, razvije nekakšne prototipske etične odnose z bližnjimi osebami in fizičnim okoljem na podlagi čustvene izmenjave kot oblike “protokonverzacije” (Trevarthen 1993; povzeto po Marjanovič Umek in Zupančič 2001), ki jim sledi razumevanje drugih ljudi kot intencionalnih posrednikov po analogiji s seboj (Tomasello 1995, prav tam) ter prijateljsko (vrstniško) sodelovanje, tudi kadar nastanejo konflikti (Hartup 1993, prav tam). Iste ugotovitve potrjuje Hoffmanovo raziskovanje empatije (1987, 2000, prav tam), ki jo  prikaže kot koncept, ki, izhajajoč iz emocionalne izmenjave, postopoma vključuje razvoj kognitivnih kapacitet. Zagotovo najbližja pa je povezava med zagovorniki teorije objektnih odnosov (Kernberg, Kohut, Winnicott itn.) in zagovorniki ontogenetskega primata odnosa skrbi pri oblikovanju ustreznega moralnega razvoja v otroštvu (Noddings, Rawls). Prek konceptov simbioze, zrcalnega stadija, primarne emocionalne (imaginarne) identifikacije in simbolne identifikacije namreč zagovorniki teorije objektnih odnosov omogočijo razumevanje pomena čustveno stabilnega in skrbnega okolja, ki se postopoma dograjuje s sprejemanjem moralnih pravil kot simbolnih objektov identifikacije. Če je za otrokov razvoj v prvih mesecih življenja najpomembnejše čustveno zlitje objekta in subjekta skrbi (simbioza), nam pozneje identifikacija z racionaliziranimi moralnimi pravili omogoča zmanjševanje čustvene navezanosti na avtoriteto pomembnih odraslih oseb, krepitev procesov separacije in individuacije ter rast socialno-kognitivnih kompetenc (Kroflič 1997, str. 35–54).

Najbolj uničujočo kritiko neposredne uporabe diskurza človekovih/otrokovih pravic izpostavi Strike s trditvijo, da vzgoje malega otroka v družini nobena normalna oseba ne bi zasnovala na modelu sodišča (Strike 1999, str. 28). Temu lahko dodam še svoj očitek, da se pojmovanje morale kot delovanja v skladu z racionalnimi normami/načelom pravičnosti ne sklada z naravo otrokovega prvega vstopanja v socialne stike in oblikovanja zgodnjih prototipov moralnih odzivov, kakor tudi ne pomeni, da je visoko racionalno ozaveščeno delovanje v moralnem smislu boljše od čustveno občutljivega odzivanja na kontekst moralne dileme, kajti ne moremo se strinjati s Kohlbergom, da je “/…/ neposredna skrb za drugega v moralnem smislu nižja oblika kot zavedno upoštevanje načel pravičnosti in človekovih pravic /…/” (Noddings in Slote 2003, str. 344), saj je “/…/ obrat k načelu, ko naravna (spontana) skrb že deluje (ali bi lahko delovala), resnično ena misel preveč”. (Prav tam, str. 345) Ali drugače povedano: spontano moralno dejanje ni z vidika kriterijev etičnosti nič slabše od enakega moralnega dejanja, do katerega je posameznik prišel na podlagi (zahtevnih) racionalnih operacij, čeprav nam seveda racionalizacija morale omogoča oblikovanje trajnejše, stabilnejše zavestne (odgovorne) življenjske orientacije.

Favoriziranje racionalistično zasnovane etike moralnih načel lahko v vzgojni situaciji, ko imamo opraviti z mlajšimi otroki, privede do podobno diskriminacijskega odnosa do empatičnih (in moralno ustreznih) dejanj, kot ga je Gilligan zaznala v Kohlbergovem modelu moralnega razsojanja v odnosu do specifičnega moralnega razsojanja ženske populacije, ki praviloma ne izhaja iz Kantovskega modela primerjave konkretne moralne odločitve (maksime) z univerzalnim etičnim načelom (kategoričnim imperativom). V leta 1996/97 izvedenem projektu uvajanja procesnorazvojnega modela moralne vzgoje v program male šole Vrtcev Nova Gorica sem naletel na zanimiv zapis visoko etičnega dejanja šestletne deklice, ki je predlagala in s predlogom vso vzgojno skupino prepričala, da odstopijo od nameravane pobude celotne skupine, da zamenjajo namembnost igralnega kotička v korist razvojno ovirane deklice, ki se je še edina igrala v njem (glej Etnografski zapis: preureditev kotička, v: Kroflič 1997, str. 98) Kot sem zapisal v že citirani razpravi Etična osnova vzgoje za strpnost in multikulturnost v predšolskem in osnovnošolskem obdobju (Kroflič 2003), bi od te deklice težko pričakovali, da je do predloga moralnega dejanja prišla na podlagi razumevanja Rawlsovega načela diference ali Kohlbergove postkonvencionalne stopnje, ki zahteva usklajevanje moralne namere z zlatim pravilom etike. Prav tako bi težko pričakovali, da bi deklica razumela pomen pravice do posebnega upoštevanja najšibkejšega posameznika ali da ima razvite tako močne karakterne lastnosti in vrline, da bo vedno v podobni situaciji zagovarjala enako rešitev. Učitelj, ki bi ne poznal načela “potopitve v položaj drugega” in koncepta “subjekta skrbi”, bi dekličino dejanje nujno označil kot manj kompetento, kot v resnici je. Gilligan je v danes klasičnem delu Z drugačnim glasom empirično dokazala, da se empatična in kontekstno občutljiva dejanja ženske populacije sistematično prikazujejo na nižjih razvojnih stopnjah, če jih opazujemo s pomočjo optike Kohlbergove teorije moralnega razsojanja.

Konceptualizacija državljanske in moralne vzgoje v vrtcu in osnovni šoli danes ne sme ponavljati preteklih napak. Prvič zato, ker se raziskovalno ugotovljeni načini posameznikovega vstopanja v moralne situacije v zgodnjih razvojnih obdobjih presenetljivo ujemajo z ugotovitvami zagovornikov etike skrbi, pa tudi z načeli komunitarijanske etike, ki vidi v kakovostnem socialnem okolju enega poglavitnih razvojnih dejavnikov. In drugič zato, ker bomo očitno morali znova definirati temeljne koncepte vzgojne teorije, ki so predvsem v identifikaciji s pomembno odraslo osebo, z moralnim pravilom ali z ustrezno izbrano učno snovjo videli poglavitni vzgojni dejavnik na področju moralnega razvoja.

Vzgojni koncept vrtca/šole danes torej ne moremo ustrezno strokovno zasnovati brez teorij, ki ponujajo večrazsežnostno pojmovanja človeka,  ki upoštevajo razvoj otroka kot socialnega bitja in ki v šoli, četudi je idealno pravična, skrbna in inkluzivna institucija, prepoznavajo tudi institucijo države/javne sfere, v kateri smo dolžni njene člane ustrezno pravno zavarovati. 
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ETHICAL AND/OR LEGAL BASES OF THE GENERAL EDUCATION CONCEPTS OF THE PUBLIC KINDERGARTEN/SCHOOL


Abstract:
The treatise tries to identify the indispensable substantive components of the general education concept of the public kindergarten/school, and primarily to critically examine the widespread view that the discourse of human/child's rights in connection with liberal ethics offers a sufficient universal theoretical basis for designing a general education concept. The treatise puts to question claims of the universal character of human rights, on the multi-dimensional nature of the discourse on human rights, on the primacy of retributive justice in ensuring discipline and assessment, on the starting point of modern ethics and the modern theory of law: an individual or the community, on the abstract individuality of the liberal concept of justice, and on the issue of the connecting or separating role of human rights and the ethics of justice. Further, the article presents a possible basis for combining the findings of the ethics of justice, ethics of care, ethics of virtues and communitarian ethics, the idea of a methodical primacy of the principles of the ethics of care and communitarian ethics over the ethics of justice, and simultaneously - certainly, taking into account the described limits - it highlights the positive significance of the principle of justice and introduction of legal discourse in (micro)pedagogy.
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