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Uvodni komentar
Ta kompilacija rezultatov študentskega raziskovanja je namenjena deloma objavi in
deloma povzemanju rezultatov študentskega raziskovanja, ki je potekalo v prvem
študijskem letu 2020/21 na Fakulteti za uporabne družbene študije v okviru delovanja
Jean Monnet Chair z naslovom Evropsko transnacionalno upravljanje za trajnostni razvoj.
V projekt so vključeni študenti dodiplomskih (predvsem Uporabne družbene študije),
magistrskih (predvsem Medkulturni menedžment) in doktorskega študijskega
programa (Sociologija). V tokratnem kompendiju je sicer v relativno največji meri
vključeno delo študentov programa Medkulturni menedžment pri predmetu Izzivi
globalizacije, kolikor je bilo glede na že zaključene segmente raziskovanja mogoče, pa
smo vključili tudi prispevke študentov Poletne šole. V bolj posredni obliki se
navezujemo tudi na prispevke študentov dodiplomskega in doktorskega študija.
Nekateri so prevzeti v celoti, nekateri v večjih delih, nekateri so le na kratko povzeti.
Poudarjam, da v to kompilacijo ne vključujem vseh študentskih prispevkov, ki so na
voljo do časa njene priprave. To bi namreč naredilo to publikacijo preobsežno in za
potencialne bralce premalo zanimivo. Prednost sem dal pokrivanju vseh ključnih tem
in metod, ki so bile zajete, hkrati pa znotraj posameznega sklopa tistim prispevkom,
ki so bodisi bolj kakovostni, bodisi po moji oceni za bralce bolj pestri in zanimivi. Ob
tem posebej izpostavljam, da dejstvo, da posamezen študentski prispevek v ta
kompendij ni vključen, v ničemer ne implicira njegove nižje vrednosti glede na druge
prispevke. Mnogi kakovostni prispevki neizogibno ostajajo neobjavljeni.
Letošnja kompilacija je osredotočena na tematiko okoljskih vidikov trajnostnega
razvoja. Pri tem pa se seveda zavedamo, da okoljskih vidikov trajnostnega razvoja ni
mogoče ločiti od socialnih in ekonomskih razsežnosti, pa tudi ne od večnivojskega
(multi-level) političnega upravljanja (governance), ki vključuje oblikovanje konsenza
o trajnostnem razvoju skozi demokratične procese in nato tudi efektivne politike, ki
te cilje tudi dosegajo.
Po tem splošnem in nadaljnjem metodološkem uvodu je naš glavni poudarek
namenjen vsebinski analizi sekundarnih virov, ki nam omogočajo vpogled v posledice
pandemije covid-19 na različne vidike trajnostnega razvoja – na ravni Evrope,
Slovenije in globalnega konteksta.
Temu sledi poglavje, ki to »makro« perspektivo učinkov dopolnjuje z »mikro«
perspektivo mladih – s poudarkom na tematiki odgovornosti za trajnostni razvoj, na
dojemanju tega razvoja in na dojemanju Evrope. Osrednja uporabljena metoda v
okviru tega vidika akcijskega raziskovanja je polstrukturirani intervju.
V naslednjem poglavju je prezentiran pogled deležnikov – tokrat s poudarkom na
stroki – na trajnostni razvoj v industriji. Podani so temeljiti strokovni vpogledi, ki so
tudi dobra iztočnica za policy priporočila.
Zadnja vidik študentskega raziskovalnega dela pa so odzivi na dalavnico v okviru
Zimskega tabora (Connecting Workshop) z različnimi deležniki – tokrat z glavnim
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poudarkom na tematiki izobraževanja in vzgoje za trajnostni razvoj in projektnega
čezmejnega sodelovanja na tem področju.
Ta kompilacija se nato zaključuje s kratko analizo razultatov raziskovanja ter
zaključno diskusijo.

Metodološke opombe: uporaba metodološke
triangulacije
K celotni tematiki pristopamo z vključevanjem metodološke triangulacije v okviru
študentskega akcijskega raziskovanja. To pomeni uporabo kombinacije različnih
metodoloških pristopov, med katerimi je vsaj en kvantitativen in vsaj en kvalitativen.
Tudi če je študent pri svojem konkretnem raziskovanju uporabil en sam pristop, se ob
tem zaveda, da je uporabljen pristop le del v širši sliki metodološke triangulacije, s
pomočjo katere se skuša presegati omejitve tako kvalitativnih kot kvantitativnih
pristopov.
Glavni vir kvantitativnih podatkov so bili v tem študijskem letu sekundarni viri –
predvsem uradne statistike in v manjši meri anketne raziskave. V delu, ki se ukvarja
s perspektivo mladih v odnosu do okolja, odgovornosti in Evrope, pa je glavni
poudarek na kvalitativni metodi – z uporabo predvsem polstrukturiranih intervjujev.
Ista metoda je uporabljena tudi pri vpogledih v dejstva in stališča, ki so jih posredovali
izbrani deležniki.

4

Analize vsebin sekundarnih virov: Socialni, okoljski in
ekonomski vidiki epidemije COVID-19 na Evropo in
procese globalizacije
Zlatan Dedić

UČINKI PANDEMIJE COVID-19 NA
Solidarnost, revščina in socialna izključenost

EVROPSKO

UNIJO:

UVOD
V seminarski nalogi obravnavamo vprašanje učinkov pandemije COVID-19 na
Evropsko unijo (v nadaljevanju: EU) v kontekstu solidarnosti, revščine in socialne
izključenosti. Pandemija COVID-19 postavlja pred preizkušnjo, ne zgolj Evropsko
unijo, temveč celoten svet. Odzivi, ki se kažejo predvsem s sprejemanjem različnih
ukrepov, so različni. Evropska unija predstavlja relativno nov projekt in njene
odločitve v zvezi s pandemijo COVID-19 so lahko ključne za nadaljevanje tega
projekta.
Pandemija COVID-19 je spomladi 2020 ohromila EU. V prvih tednih je bila slika EU
slaba in ni kazalo, da gre za EU, ki je solidarna (Guérot in Huncklinger, 2020). V
seminarski predstavljamo nekatere odzive po prvih slabih tednih in smernice za EU,
ki jih povzemamo iz novejših prispevkov. Naš cilj je predstaviti učinke pandemije
COVID-19 na Evropsko unijo v povezavi s področji solidarnosti, revščine in socialne
izključenosti. Skozi seminarsko opažamo, da je solidarnost med članicami EU
postopoma naraščala. Kot pišejo Barbier-Gauchard idr. (2020) se je na začetku ustvaril
občutek pomanjkanja solidarnosti v EU. Očitno je, da EU ni bila pripravljena na
pandemijo COVID-19 in jo je mogoče celo nekoliko podcenjevala. Razvoj pandemije
je tako vplival tudi na revščino in socialno izključenost. Na slednje lahko vpliva
solidarnost v EU in politike, ki segajo na področja zaposlovanja, zdravstva kakor tudi
šolstva. Pričakovano se je stanje v EU med pandemijo poslabšalo, a hkrati odprlo
možnosti za nove rešitve ali izboljšave.
Seminarsko nalogo smo razdelili na del ki obravnava solidarnost v EU in na del, ki
obravnava revščino ter socialno izključenost. Ključno vlogo imajo učinki pandemije
COVID-19, ki vplivajo na razvoj solidarnosti in revščine ter socialne izključenosti. V
seminarski nalogi s pomočjo kritičnega pregleda literature ter raziskav predstavljamo
navedena področja in si postavljamo naslednji raziskovalni vprašanji:
Kako vplivajo učinki pandemije COVID-19 na solidarnost Evropske unije?
Kako se Evropska unija spopada s področjem revščine in socialne izključenosti med
pandemijo COVID-19?
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PANDEMIJA IN IZZIVI
Od decembra 2019 je COVID-19 vstopil v življenja ljudi. Iz Kitajske se je do konca maja
2020 razširil v 215 držav. Dva elementa, zaradi katerih COVID-19 resno ogroža
življenja ljudi, sta veliko število asimptomatskih prenašalcev in visoka nalezljivost
(Benvenuto in drugi 2020). Vlade evropskih držav so v mnogih pogledih pričakala
nepripravljene izbruh pandemije COVID-19 v začetku leta 2020. Zaradi nejasne
resnosti bolezni in dejstva, da se je Evropa izognila nekaterim prejšnjim zdravstvenim
krizam (kot na primer prašičji gripi v letih 2009 in 2010), so številne vlade držav EU
podcenile učinke COVID-19 (Capano 2020).
Spomladi 2020 je COVID-19 ohromil Evropsko unijo, ki je v prvih tednih kazala slabo
sliko. Evropska unija takrat še zdaleč ni dajala občutka solidarne unije. Meje so se hitro
zapirale in povezave evropskega trga so bile otežene. V nasprotju z vsemi pravili
notranjega trga so bili na mejah zaplenjeni zdravstveni materiali. Solidarnost evropske
unije in njena sposobnost ukrepanja sta bili razdrobljeni na državne meje kot še nikoli
v povojnem obdobju (Guérot in Hunklinger 2020, 160). EU v tem obdobju ni bila
sposobna delovati enotno, kar potrjujejo različni odzivi na ravni članic EU. Prainsack
(2020 124) pravi, da so politiki in javni in družbeni mediji poudarili pomen upanja in
moč je bilo zaznati usmeritve za pomoč tako v virtualni kot v fizični obliki. Prav tako
so predstavniki OZN poudarili širjenje solidarnosti povsod med ljudmi. A Prainsack
se hkrati sprašuje, ali je to bilo resnično solidarno in kako se ta solidarnost sklada z
zaprtjem državnih mej, nenaklonjenosti deljenja zaščitne opreme z drugimi državami
in politiziranju begunske problematike.
Pandemija COVID-19 se je izkazala kot velika preizkušnja za Evropsko unijo. Kot
vidimo so njeni učinki privedli do Evropske unije v drugačni podobi. Samoumevno
prehajanje držav znotraj schengenskega območja, pretok blaga in solidarnost, ki
gradijo temelje Evropske unije so bili ogroženi zaradi »nevidnega sovražnika«.
Aranguiz in Verschueren (2020, 368) menita, da je sedanja kriza priložnost za
Evropsko unijo za učenje iz preteklih napak in obvladovanje krize z zavezo, da bo
delovala v smeri socialno tržnega gospodarstva in ne zgolj v gospodarskem interesu.
Slednje mnenje navajamo v kontekstu revščine in socialne izključenosti v Evropski
uniji. Vandenbroucke (2020, 488) navaja, da je EU v dobrem desetletju doživela dve
močni krizi. Finančno gospodarska kriza je bila leta 2008. COVID-19 je druga kriza, ki
nam po mnenju Vandenbrouckea znova kaže kako pomembno je zavarovanje za
primer brezposelnosti in bolezni ter zdravstveno varstvo za preživetje današnjih
družb. Koos (2019, 629, 630) poleg finančno-gospodarske krize navaja še poznejše
krize nekaterih EU držav v zvezi s fiskalno politiko, terorističnimi napadi in begunsko
krizo leta 2015 in trdi, da takšne krize zamajejo organizacijo in stabilnost družbe ter
povzročajo negotovost. Veliko negotovost je tako bilo moč čutiti tudi ob začetku
pandemije COVID-19.
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Nedvomno se bodo čutile posledice pandemije, tudi ko bo nevarnost pred COVID-19
mimo. Z zamrznitvijo velikega dela gospodarstva spomladi 2020 se je naraslo število
brezposelnih. Države EU so z namenom zajezitve virusa in zaščite ljudi uvedle
različne ukrepe. Ti ukrepi so večinoma usmerjeni v zagotavljanje učinkovitega
dostopa do zdravstvenih storitev, ohranjanju zaposlitev in prihodkov. Vendar nova
študija kaže, da učinki teh ukrepov niso enakomerno porazdeljeni med prebivalstvo
in da so med najbolj prizadetimi mladi, osebe z nizkimi prihodki in sezonski delavci.
Te ranljive skupine nimajo druge izbire, kot da si pomagajo s socialnimi sistemi, ki si
še niso opomogli od prejšnje krize in se tako niso izkazali za učinkovite pri
odpravljanju revščine. Z vidika socialnega varstva bi bilo potrebno preoblikovati te
sisteme (Aranguiz 2020, 468).
SOLIDARNOST
Koncept solidarnosti je dvoumen. Solidarnost vključuje mehanizme davkov in
prerazporeditev, dobrodelne namene, altruistične prispevke in politično podporo,
socialno politiko, koncesije, nepovratna sredstva, hrano, oblačila, sponzorstva,
nevladne organizacije itd. Temelji solidarnosti so komunitarizem, enakost in
napredek (Simonič 2019, 9-10). Po drugi strani Prainsack ločuje solidarnost od
dobrodelnosti, empatije in ljubezni. Solidarnost je mogoče ločiti od drugih načinov
podpore, kot so empatija, dobrodelnost ali ljubezen. Od empatije jo ločuje, ker vsebuje
neko zunanje izražanje. V dobrodelnosti ni skupne ranljivost ob krizi ali ista želja po
reševanju krize, kar jo ločuje od solidarnosti. Dobrodelnost izhaja iz moralne ali verske
dolžnosti, da bogati dajejo revnim, medtem ko se, zaradi nekih skupnih ciljev ali
podobnosti, solidarnost pojavlja povsod ne glede na družbene in ekonomske razlike.
Prav tako se solidarnost razlikuje od podpore med prijatelji, zaljubljenci in znotraj
družin, ker gre za močnejše vezi, kot zgolj za prepoznavanje skupnih ciljev in
podobnosti. Solidarnost je subsidiarna tem vezem, torej zelo pomembna, ko ni drugih
vezi, ki bi združile ljudi (Prainsack 2020, 126). COVID-19 je prizadel države v razvoju
kot tudi razvite in tako zahteva globalno sodelovanje in solidarnost (Schneider in
drugi, 2021, 5). V obdobju pandemije COVID-19 je solidarnost v EU izjemno
pomembna iz dveh ključnih razlogov, ki smo jih navedli: vse države EU so ranljive
zaradi COVID-19 in imajo skupni cilj, to je premagati COVID-19.
Solidarnost med pandemijo
Na začetku pandemije COVID-19 se je v EU pojavilo prepričanje o pomanjkanju
solidarnosti. Barbier-Gauchard in drugi (2020, 1) opozarjajo, da so Poljska, Avstrija in
Slovenija, z odločitvijo o zaprtju mej za Italijane, povzročile začasno ukinitev
schengenskega sporazuma. Hkrati dodajajo, da je to pomemben dogodek glede na to,
da je schengenski sporazum temelj EU. Spomladi 2020 je solidarnost v EU veljala zgolj
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znotraj držav. EU solidarnosti ni bilo na vidiku. Meseca maja sta Francija in Nemčija
predlagali načrt za pomoč državam, ki jih je COVID-19 še posebej prizadel. Načrt je
predvideval 750 milijard € pomoči (500 milijard € neposredne pomoči in 250 milijard
€ posojil). Tako se je prepiranje okrog denarja v EU znova začelo in spodbudno upanje
za solidarnostne vezi med članicami EU je izginilo. Načrt Merkel-Macron, ki bi
pomagal zlasti južnim članicam EU, ki so bile takrat najbolj prizadete, je med tako
imenovano varčno četverico (Avstrija, Nizozemska, Danska in Švedska) naletel na
politične, pravne in druge zadržke. Izražanje zdržkov te četverice je bilo aktualno
zlasti v konservativnih krogih (Guérot in Hunklinger 2020, 162, 163). V nadaljevanju
so se EU voditelji po »maratonskih« pogajanjih vendarle uskladili glede skupnega
dogovora, ki je nakazal enotnost EU.
Čeprav je bila smer reševanja in zaščite v prvih mesecih pandemije usmerjena znotraj
držav, se je, zaradi neenotnih ukrepov, oskrbovalnih verig in prepovedi potovanj,
pokazal pomen regionalnega sodelovanja v EU. Ta moment združevanja članic v boju
proti COVID-19 se je izkazal kot redka priložnost EU za dvig ugleda, legitimnosti in
solidarnosti (Wang 2021).
Po podatkih spletne strani European Solidarity Tracker, ki je namenjena ugotavljanju
EU solidarnosti med pandemijo od 4.3.2020, je osem članic EU izkazalo solidarnost v
prvih desetih dneh. Po dvajsetih dneh je solidarnost izkazalo 19 članic EU. Konec
aprila so solidarnost izkazale vse članice EU, izstopala je predvsem Nemčija (tako je
ostalo tudi pozneje). Očitno je, da se je solidarnost znotraj EU, kljub začetnemu
prepričanju o pomanjkanju le te, postopoma okrepila na več področij. Kot zapisujejo
na European Solidarity Tracker, je vsaka članica EU pokazala solidarnost do
Evropejcev in institucije EU so se odzvale v ekonomskem smislu kot tudi v zvezi s
prebivalci EU.
EU je ob pogajanji med članicami pozvala k regionalni solidarnosti za sprostitev
izvoznih omejitev in zagotovitev pomoči državam, ki jo potrebujejo. Med drugim je s
tem želela preprečiti nacionalistične odzive in nov val neonacionalizma. Evropska
komisija, Nemčija in Francija so se z namenom, da bi lahko medicinska oprema še
naprej krožila znotraj EU, pogajale o odpravi notranjih izvozni omejitev za
medicinsko opremo. Italija in Španija sta tako lahko prejeli precejšnje medicinske
pripomočke prek EU mehanizma za civilno zaščito in iz več držav članic EU (Wang
2021). V kontekstu medicinske opreme in drugih izdelkov Barbier-Gauchard in drugi
(2020, 44) menijo, da mora EU in njene članice obnoviti industrijske zmogljivosti na
več področjih. S tem naj bi povečali odpornost EU gospodarstva ob krizah kot je
pandemija COVID-19. Hkrati dodajajo, da ni nujno potrebno obnoviti industrijske
zmogljivosti v vseh članicah EU v kolikor je sodelovanje med članicami usklajeno tudi
v primeru kriznih razmer.
Pandemija je pokazala pomen solidarnosti med članicami EU. Afsahi in drugi. (2020,
6-7) menijo, da so zgodbe ob začetku pandemije, na primer o soseskah zbranih v
podporo osebam v izolaciji ali pa o zbiranju denarja za zdravstvene namene, izraz
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neformalne solidarnosti, ki je lahko precej krhke narave. Prainsack (2020, 130) piše, da
je solidarnost v obdobju pandemije kompleksna in ni nujno, da se avtomatično poveča
ali zmanjša. Prav tako še ugotavlja pomembnost vzpostavitve institucij (javna
infrastruktura, zdravstveno varstvo, pravičen davčni sistem) ki zagotavljajo stabilno
obliko solidarnosti, kar omogoča družbeno odpornost v času krize. Za Durkheima
področje solidarnosti vključuje vprašanje o izvajanju normativno koordinirane družbe
in zato je tudi pomembna sekularizacija. Postavljajo se vprašanja, kako se, po kolapsu
metafizičnih svetovnih nazorov ali normativnem konsenzu monoteističnih religij,
generirajo norme o vključenosti, pripadnosti, delovanju in pomenu? Kaj je vir
družbenih norm v sekularni dobi (Pensky 2008, 17)? V obdobju pandemije se, kljub
vsem težavam, ponujajo nove možnosti ali novi začetki tudi v okviru solidarnosti EU.
Solidarnost je pravzaprav na preizkušnji in je lahko pomembna vez članic EU v
kolikor je institucionalizirano urejena. Guérot in Hunklinger (2021, 164) izpostavljata
institucionalizirano solidarnost kot ključno za nadaljnji obstoj EU. Kriza COVID-19 je
prepričala voditelje EU, da obstoječa ekonomska in institucionalna struktura ni
vzdržna. Sklad za obnovo predstavlja dodaten korak za EMU (Evropska monetarna
unija) in sprostitvi ECB (Evropska centralna banka) političnih bremen. Implementacija
in nadaljnji razvoj te pobude bosta razkrila, ali gre za »hamiltonovski trenutek« za EU
ali zgolj za transakcijski in časovno omejen »Marshallov načrt«. Kot odmev Jean
Monneta, ki je dejal »Evropa bo nastala v krizi«, je kriza vplivala na voditelje v smeri
teh sprememb (Camous in Claeys 2020, 338).
REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST
Konceptu revščine se je v sodobnem političnem diskurzu pridružil koncept socialne
izključenosti kot nadgradnja samega koncepta revščine. Tako je mogoče razumeti
socialno izključenost kot postopek oddaljevanja od trga dela, organizacij in skupnosti,
zmanjševanje participacije v družbi. Z revščino povezujemo predvsem pomanjkanje
dohodka in jo navezujemo na družbeno distribucijo (Fitzpatrick v Filipovič Hrast,
Rakar in Kolarič 2019, 70). Anthony Giddens dojema socialno izključenost kot
posledico socialnih ovir, ki posamezniku ali družbeni skupini ovirajo sodelovanje na
družbenem, ekonomskem ali političnem področju, kateremu pripada (SmorczewskaMickiewicz 2020, 98). Socialna ranljivost v obdobju pandemije COVID-19 in ukrepov
se izraža skozi brezposelnost, spolno nasilje, tesnobo in depresijo ter brezdomstvo. V
Nemčiji se je aprila 2020 kratkoročno povečala brezposelnost in poročilo »Ukrepi
COVID-19 in trgi dela v EU«, ki analizira omejitve dejavnosti v treh državah članicah
EU (v Španiji, Italiji in Nemčiji), prikazuje asimetrične učinke ukrepov na različne
skupine delavcev. Poročilo navaja, da omejitve gospodarskih dejavnosti predvsem
prizadenejo delavce z nižjimi plačami in slabšimi delovnimi pogoji, pri čemer
izpostavlja ženske in mlade delavce (Redondo-Sama in drugi 2020).
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Revščina in socialna izključenost danes (in pred pandemijo)
V sporočilu evropske komisije leta 2010 beremo, da naj bi v deset letni strategiji Evropa
2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, bilo 20 milijonov ljudi manj
ogroženih zaradi revščine ali socialne izključenosti. (Eur-lex). V raziskavi o vplivih
fiskalnih prilagoditev na revščino v EU (Bonasia, Canale in Capasso 2020) so ugotovili,
da nacionalne in EU politične institucije niso mogle uskladiti strategije Evropa 2020
za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti. Nacionalne vlade so uvajale fiskalne
omejitve in strukturne prilagoditve z namenom odziva na naraščajočo
makroekonomsko nestabilnost in so bile prisiljene v strogo disciplino skladnosti s
fiskalnimi pravili. Tako je v skrajnem primeru postal glavni cilj uravnoteženost
proračuna, ne glede na družbene posledice. V raziskavi še poudarjajo, da kljub
dejstvu, da so zdrave javne finance dejavnik stabilnosti, lahko zelo toga fiskalna
pravilna močno škodijo blaginji revnejših posameznikov v gospodarstvu.
V krizah, ki zadevajo nacionalno državo ali mednarodno skupnost vedno najbolj
trpijo revni in tisti brez posebnih privilegijev. Oblast in ostali jih zanemarijo, kar
povzroča lakoto, poslabšanje zdravja ali celo smrt. Številne države v razvoju so imele
že pred pandemijo COVID-19 precej ljudi, ki so bili blizu ali pod pragom revščine.
Vlade in Svetovna zdravstvena organizacija bi morali zagotoviti, da bi bile izpolnjene
vsaj osnovne potrebe revnih ob ukrepih kakršni so med pandemijo (Buheji in drugi
2020, 222).
Do leta 2020 je iz revščine rešenih 3,1 milijona ljudi. EU se je soočala z gospodarsko
krizo leta 2007 in kljub temu ji je uspelo doseči precejšnje zmanjšanje revščine do leta
2012. A v celotnem obdobju EU ni izpolnila niti petine napovedi v zvezi z
zmanjševanjem revščine (Aranguiz 2020, 467-468). Trenutna kriza pandemije COVID19 in ukrepov v zvezi z njo je privedla do povečanja odsotnosti iz službe in izgube
delovnih mest. Prek Eurostat zasledimo podatke, da so osebe z nižjimi dohodki od
dela najbolj ranljive. Pravzaprav gre za osebe, ki so bile že pred krizo najbolj ranljive
v zvezi z dodatnimi izgubami dohodka. Eurostat opredeli mlade, nizko kvalificirane
delavce in delavce v gostinstvu, kot osebe z nizkimi dohodki.
Tamesberger in Bacher (2020) v raziskavi opozarjata na potrebo po ukrepanju tako na
nacionalni ravni članic kot tudi na ravni EU v zvezi z nezaposlenimi mladimi.
Posledice problema nezaposlenosti mladih naj bi bile dolgoročne. Kot ena izmed
možnih rešitev bi lahko bil evropski sklad za mlade, ki bi potrebovalo 50 milijard
letno. Sklad bi financirale EU in članice (dve tretjini in eno tretjino). Tomasberger in
Bacher predlagata model financiranja, ki bi zagotovil solidarnost med članicami EU
in jamstvo za zaposlitve mladih v javnem ali neprofitnem sektorju. Trdita, da bi to
koristilo, ne zgolj mladim, temveč družbi kot celoti na področju družbenih in
ekoloških izdelkov oziroma storitev. Prav pandemija COVID-19 kaže, kako
pomembne so javne službe.
Tako kot v gospodarski krizi leta 2007, tudi kriza CVODI-19 hitro razkriva slabosti
sistemov socialne zaščite in pomen zagotavljanja ustreznih dohodkov. EU, kljub
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svojim omejitvam, ima dovolj pristojnosti, da sprejme direktivo o minimalnem
dohodku, s katero bi lahko velik del prebivalstva rešila iz revščine in socialne
izključenosti. (Aranguiz 2020, 480). Celoten svet kakor tudi EU je na razpotju.
Pandemija COVID-19 lahko vzpodbudi ljudi k temu, da dojamejo pomen
soodvisnosti. Ne glede na to, ali gre za podnebne spremembe, neenakost ali
uničevanje okolja, bodo ljudje skupaj zmagali ali skupaj izgubili. Po drugi strani pa
lahko populistični politiki in sledenje zgolj lastnim interesom ustvarili razkol med
mladimi in starejšimi, bolnimi in zdravimi, bogatimi in revnimi, etničnimi manjšinami
in večinskim prebivalstvom, priseljenci in domačini, kar slabi skupne vezi in podporo
bistvenim javim dobrinami (McKee in Stuckler 2020). EU (natančneje Parlament EU)
je 17.4.2020 z namenom boljše zaščite ljudi, ki jim grozita revščina in socialna
izključenost potrdila spremembe Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženih. Tako
lahko nacionalne institucije prilagodile svoje programe pomoči z upoštevanjem
ukrepov. Pomoč s hrano in osnovnimi materialnimi potrebščinami je možno razdeliti
s pomočjo bonov elektronski ali drugi obliki. Spremembe Sklada za evropsko pomoč
najbolj ogroženih so omogočile, da članice zaprosijo za 100% financiranje programov
iz proračuna EU za leto 2020-2021 (europarl.eu 2020).
Pandemija COVID-19 je uničila nekaj letnega napredka doseženega pri odpravljanju
skrajne revščine v globalnem okviru. Prihodnja gospodarska rast bo zadostovala le za
obnovitev stanja revščine na raven pred pandemijo COVID-19. V tem obdobju se je
pokazal pomen vlaganja v sisteme zdravstva in socialne zaščite za učinkovito
spopadanje s takšnimi krizami. Pravi ti sistemi so sedaj ključni za reševanje skrajne
revščine (Marcus in drugi, 2020, 10). V kolikor bomo dobili pravi odgovor na socialno
politiko pri COVID-19 nas bodo prav te politike, ki jih zdaj uporabljamo za
spodbujanje pravičnosti na področju zdravja in za gospodarsko okrevanje, pripravile
za naslednjo pandemijo. Univerzalni dostop do zdravstva, plačane bolniške
odsotnosti in zavarovanja pred izgubo plačil bodo pripomogli k upočasnjevanju
širjenja novih bolezni. Izboljšan upravni sistemi nam bodo lahko pomagali učinkovito
se odzivati na izzive. Mogoče je najpomembneje to, da okrepljen občutek socialne
solidarnosti in zaupanja, ki izhaja iz stabilnih sistemov socialne zaščite, ščiti tudi naše
zdravje (Lynch 2020, 991). Revščina in socialna izključenost zahtevata poglobljeno
politiko in ukrepe, ki bodo delovali na tem področju sploh po pandemiji COVID-19,
ko bo poudarek na okrevanju EU. Kot smo videli na primeru Strategije Evropa 2020
ni dovolj zgolj zapis na papirju. Vendarle se kaže to področje kot zelo odvisno od
drugih dejavnikov. Še toliko bolj je potrebna pripravljenost na morebitne nove krize.
Jedwab in drugi (2020, 36) ugotavljajo, da se med pandemijo COVID-19 izvaja več
programov za zaščito revnih in socialno izključenih, kot v preteklih krizah. Vlade
uvedle ostre ukrepe za zajezitev virusa, a hkrati komunicirajo in sodelujejo z lokalnimi
skupnostmi, kar kaže na to, da so se vlade in tudi širše mednarodne skupnosti nekaj
naučile iz prejšnjih slabih obvladovanj kriz (prav tam).
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ZAKLJUČEK
Učinki pandemije COVID-19 segajo na več področij (zdravstveno, socialno, delovno
itd.). EU in njene članice so z ukrepi za zajezitev COVID-19 močno posegli v življenja
ljudi. Solidarnost se je pokazala kot pomemben gradnik EU. Ta tudi vpliva na
zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. S seminarsko nalogo smo skušali
odgovoriti na dve vprašanji.
Kako vplivajo učinki pandemije COVID-19 na solidarnost Evropske unije?
V seminarski nalogi ugotavljamo, da je solidarnost lahko ključnega pomena za obstoj
EU. Bolj natančno (Guérot in Hunklinger 2021, 164) institucionalizirana solidarnost.
Začetni koraki unije v pandemije COVID-19 so bili razdrobljeni med članice EU. Vsaka
država je ukrepala po svoji presoji. Solidarnost je bila tako močno zamajana. V tem
kontekstu bi lahko dejali, da je šlo za pomanjkanje stabilne institucionalizirane
solidarnosti EU. Učinki COVID-19 so vplivali na vprašanje solidarnosti EU tako, da
so opozorili na pomen le-te. Pravzaprav ponuja pandemija COVID-19 EU lepo, če se
lahko tako izrazimo, priložnost za rekonstrukcijo solidarnosti. Predlogi so v smeri
obnove industrijskih zmogljivosti in sodelovanja za boljše zagotavljanje opreme v EU
(Barbier-Gauchard in drugi 2020, 44); vzpostavitve institucij (javne infrastrukture,
zdravstvenega varstva, pravičnega davčnega sistema), ki zagotavljajo solidarnost
(Prainsack 2020, 130) in izboljšanja obstoječih ali vzpostavljanja novih struktur
solidarnosti (kot je na primer sklad Evropa nove generacije) v EU (Camous in Claeys
2020, 338). Solidarnost se nam tako kaže kot zelo pomembna (ali celo ključna) in
kompleksna, saj očitno zahteva veliko prilagajanja ter vzpostavljanje novih skladov,
institucij itd. Učinki pandemije COVID-19 ponujajo EU možnost izgradnje večje
povezanosti, ki bi slonela na solidarnosti in ne na strogih varčevanjih. In prav to bo
vprašanje solidarnosti, ali varčevanja, po obdobju pandemije COVID-19.
Kako se Evropska unija spopada s področjem revščine in socialne izključenosti med
pandemijo COVID-19?
EU je dober mesec po razglasitvi pandemije sprejela spremembe v zvezi s Skladom za
evropsko pomoč najbolj ogroženim in tako omogočila, da članice zaprosijo za 100%
financiranje programov. V tem pogledu je EU reagirala relativno hitro na tem
področju. A revščine in socialne izključenosti ni enostavno obvladati ob strogih
ukrepih. Med najbolj prizadetimi, v kontekstu revščine oziroma socialne izključenosti
in pandemije COVID-19, so mladi, osebe z nizkimi prihodki in sezonski delavci. V tej
smeri smo izpostavili predlog (Tamesberger in Bacher 2020) Sklada za mlade.
Spopadanje z revščino in socialno izključenostjo na ravni EU je še toliko bolj oteženo
med pandemijo COVID-19. Nikakor ne moremo zanemariti dejstva, da je EU močno
zaostala za svojo zavezo, s katero naj bi do leta 2020 bilo za 20 milijonov manj ljudi
revnih. Ena izmed rešitev naj bi bila tudi direktiva EU s katero bi določili minimalni
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dohodek (Aranguiz 2020, 480). Takšne poteze ne gre pričakovati v obdobju pandemije
COVID-19, a prišli bodo tudi časi po koncu COVID-19 in potrebe po drugačnih
oblikah odpravljanja revščine in socialne izključenosti.
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Dolores Jereb

UČINKI PANDEMIJE COVID-19 NA GLOBALIZACIJO
1 UVOD
Globalizacija in epidemija, najbolj obravnavani temi v zadnjem času. Je za epidemijo
kriva globalizacija ali je globalizacija žrtev epidemije? Začarani krog v katerem se
vrtimo in skušamo najti odgovore. Mnogi za epidemijo krivijo globalizacijo in menijo,
da je edina rešitev za prihodnost, de-globalizacija sveta.
Gotovo ni rešitev v tem, da se omejujemo z mejami, prekličemo vsa potovanja,
gradimo zidove, krčimo trgovino. To prej ali slej pripelje do gospodarskega zloma in
nas niti ne ščiti pred ponovnim napadom epidemije. Epidemije so obstajale že pred
razmahom globalizacije. Že v 14. stoletju se je virus razširil iz vzhodne Azije v
zahodno Evropo in takrat je bilo ob življenje okoli četrtina prebivalstva. Tudi leta 1918
je smrtonosna gripa v nekaj mesecih okužila več kot četrtino človeštva in pobila več
deset milijonov ljudi. Kaj je torej zdravilo za današnji svet?
Res je, da je v zadnjem času človeštvo zaradi dostopnosti in enostavnosti potovanj
kadarkoli, kamorkoli, v zelo kratkem času, še bolj ranljivo in prenos virusov je lažji in
hitrejši. Kljub temu so bile epidemije v zadnjem obdobju izredno redke, pa tudi če so
obstajale so vplivale na manjši delež prebivalstva. Vzrok ni v večji odpornosti,
izolaciji, temveč v informacijah. Informacije in izkušnje znanstvenikov in zdravnikov
so tiste, ki pomagajo razvozlati mehanizme, ki jih imajo epidemije in najti načine za
preprečevanje. Učinkovita zaščita temelji na delitvi zanesljivih znanstvenih informacij
in na globalni solidarnosti. Seveda sta karantena in ustavitev javnega življenja ključni
za ustavljanje širjenja nalezljivih bolezni, pomembno pa je tudi mednarodno
sodelovanje. Ljudje se morajo zavedati, da širjenje epidemij ne ogroža le določene
države ampak ogroža celotno človeštvo. Če izboljšamo stanje neke države jo
izboljšamo tudi svoji državi. Zdravilo je torej sodelovanje.
Pri vsem tem pa je izrednega pomena zaupanje. Zaupanje v znanstvene strokovnjake,
oblast, državo. Kriza današnjega časa se kaže tudi zaradi okrnjenega zaupanja v vse
te institucije. Virus postavlja na preizkušnjo celotno človeštvo. Ne samo z vidika borbe
proti bolezni ampak z vidika enotnosti in zaupanja med ljudmi. Če nam bo epidemija
pomagala k temu, da se izboljša sodelovanje med državami bomo zmagovalci. To ne
bo le zmaga proti epidemiji ampak tudi proti vsem prihodnjim boleznim. (Yuval,
2020)
2 GLOBALIZACIJA
Globalizacija je v današnjem svetu zelo pogosto uporabljena beseda. Globalno je
moderno, globalno je dobro. Če delujemo globalno smo v trendu, smo uspešni,
sledimo modernemu času. Na globalizacijo lahko gledamo s strani posameznika,
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podjetja ali države. Lahko jo gledamo z vidika kulture, gospodarstva ali politike. Pa
vemo kaj globalizacija sploh pomeni? Ali so v globalizaciji res samo prednosti?
Poznamo zagovornike ene in druge strani.
Svetličič (2004) pravi, da je globalizacija kot morje. Ko je mirno, lahko uživamo v
lovljenju rib, na svojem dnu nam celo daje nafto. Ob nepredvidljivi nevihti, pa ga
lahko razburkajo in takrat postane nevarno, mi pa zelo ranljivi. Le spreten krmar se
lahko izogne čerem, ki pretijo, ali pa se, če je prehudo, zateče v zavetrje. Pred
globalizacijo ne moremo pobegniti, tukaj je, z njo se moramo kosati ali bomo uspešni
pa je odvisno od tega kakšno je naše znanje in spretnosti.
Globalizacija je proces preko katerega postanejo države, ljudje in podjetja medsebojno
bolj povezani in odvisni s povečanjem trga, čezmejnimi naložbami in migracijo
delovne sile med državami. Dogovori o svobodni trgovini, napredek v transportu
blaga in ljudi, internet in komunikacija omogočajo, da raznovrstno blago, storitve in
ideje krožijo z lahkoto. Specializacija držav v določene branže vodi v masovno
proizvodnjo, državam ni pomembno, da vse proizvedejo same, saj produkte pridobijo
od držav, ki jih imajo, v zameno za njihov specializiran produkt. Postaja pa to povod
za neenakosti. Nekatere razvitejše države imajo visoko kvalificirano delovno silo,
medtem ko manj razvite države razpolagajo z nižjo kvalificirano delovno silo.
»Ni dvoma, da globalizacija nima enega obraza, da nanjo vsi ne gledajo enako, pač
glede na učinke, ki jih ima na posameznika, posamezne sloje, regije znotraj držav,
države ali njihove skupine. Ima vsaj dva obraza; prijaznejšega in mračnega, je koristna
(benigna) po eni in škodljiva (maligna) po drugi strani. Zelo verjetno pa jih ima še več,
pač glede na globino analize in izhodišča.« (Svetličič, 2004).
3 PANDEMIJA
Nahajamo se v obdobju, ko se dnevno srečujemo s pojmi, ki so do danes pomenili le
neke preteče bolezni preteklosti. Omenili bi nekaj največjih iz zgodovine, ki jih je
človeštvo doživljalo. Največkrat so pomenile nek preobrat v zgodovini in gotovo se
lahko iz preteklih situacij tudi kaj naučimo.
3.1 Epidemija in pandemija
Kaj epidemija sploh pomeni? Beseda epidemija izhaja iz grščine. Sestavljena je iz
predpone “epi”, kar pomeni “na”, in besede “demos”, kar pomeni ljudje. To je torej
nek pojav, ki se dogaja ljudem, to je nenaden izbruh in širjenje nalezljive bolezni.
Posebno hude in geografsko zelo razširjene epidemije označujemo z izrazom
pandemija (beseda “pan” v stari grščini pomeni vse), torej bolezen, ki ogroža vse ljudi.
Po kriterijih WHO postane epidemija pandemija, ko je bolezen za določeno populacijo
nova, ko povzroča resne zdravstvene težave pri ljudeh in ko se z lahkoto in obsežno
širi med ljudmi. Bolezen, ki je sicer prisotna po vsem svetu, četudi je za njo umrlo
veliko ljudi, torej še ni pandemija, če se ne širi zelo hitro.
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3.2 Zgodovina epidemij
Epidemije so se začele pojavljati že zelo zgodaj, ko so ljudje začeli živeti v večjih
skupnostih v vaseh in mestih. Ker niso poznali vzrokov so jih sprejemali kot naravni
pojav ali pa jih pripisovali nadnaravnim silam. Niso poznali načinov kako bi jih
obvladali, zato so se proti njim borili zelo različno. Sežigali so kužne predmete,
zapirali mestna vrata, prepovedovali druženja, poostrili higieno. Karanteno so uvedli
šele v 14. stoletju, še kasneje pa so prišla cepiva, s katerimi smo v današnjem času
skorajda izkoreninili nekatere bolezni in omejili epidemije. Prvo zabeleženo
pandemijo najdemo leta 1580. (Grošelj, 2002)
Iz preteklosti najbolj znana in obsežna pandemija je vsem znana pod imenom »črna
smrt« ali kuga. V Evropi je pustošila sredi 14. stoletja. Med letoma 1346 in 1350 je
umrlo okoli 25 milijonov ljudi, kar je po različnih ocenah od 30 do 70 odstotkov tedanje
evropske populacije. Mnogi se strinjajo, da je »črna smrt« v poznem srednjem veku,
sicer imela za posledico precejšno umrljivost, vendar je rešila evropsko ljudstvo pred
nadaljnjo stagnacijo in nazadovanjem. Nekatere pozitivne posledice so bile:
diverzifikacija ekonomije, zemlja postaja cenejša, delo dražje, nastanek strelnega
orožja, povečanje tehničnih inovacij. (Grošelj, 2002)
V novejši zgodovini je bila najhujša pandemija Španska gripa, ki je izbruhnila 1918 in
še danes velja za bolezen, ki je v pomorila največ ljudi v zelo kratkem času – okoli 50
milijonov ljudi oz. po nekaterih podatkih celo 75 milijonov. Zbolela je približno
tretjina vsega prebivalstva. Podatki pravijo, da je 25 milijonov ljudi umrlo v prvih 25
tednih pandemije, največ žrtev pa je bilo med mlajšimi odraslimi. Že naslednje leto po
izbruhu je pandemija ugasnila.
3.3 Epidemija Covid-19
Zgodovina se očitno ponavlja vsakih nekaj let in tako smo trenutno priča tudi novi
epidemiji, ki jo je povzročil novi korona virus oz. Covid-19.
Korona virusna bolezen, Covid-19, je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča na novo odkriti
korona virus. Večina okuženih ima blago do zmerno bolezen dihal in okreva brez
posebnega zdravljenja. Starejši in tisti z osnovnimi zdravstvenimi težavami, kot so
bolezni srca in ožilja, diabetes, kronična bolezen dihal in rak, pogosteje razvijejo resne
bolezni. Najboljši način za preprečevanje in upočasnitev prenosa je dobro obveščanje
o bolezni in načinu njenega širjenja. Virus Covid-19 se širi predvsem s kapljicami sline
ali izcedkom iz nosu, ko okuženi kašlja ali kiha. Zaščita je v bontonu kašlja in kihanja,
pogostem umivanju in razkuževanju rok in ne dotikanju obraza. V povprečju traja 5–
6 dni, ko je nekdo okužen z virusom, da se simptomi pokažejo, lahko pa traja tudi do
14 dni. (World Health Organization, 2021)
Od prvega pojava virusa v decembru 2019 na Kitajskem pa do razglasitve epidemije
v Sloveniji je trajalo le tri mesece. Slovenija je epidemijo razglasila 12.3.2020, kot druga
v Evropi, takoj za Italijo. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila svetovno
pandemijo še istega meseca. Digitalizacija nam omogoča dnevno spremljanje
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podatkov Te prednosti ljudje v preteklih epidemijah niso imeli. Obveščanje je v takih
situacijah, poleg zaupanja, ki smo ga omenili že v uvodu, ključnega pomena
4 UČINKI PANDEMIJE NA GLOBALIZACIJO
4.1 Globalna ekonomija
Največje vplive epidemije lahko trenutno vidimo v ekonomiji in to na globalni ravni.
Navedli bomo tiste o katerih je največ govora.
4.1.1 Delniški trgi
Na delniških trgih so zabeležili nenadne padce in kasneje tudi vzpon, ko je prišla v
javnost informacija o razvitem cepivu. Centralne banke so v mnogih državah znižale
obrestne mere, kar bi načeloma moralo poceniti zadolževanje in spodbuditi porabo.
Nekateri trgi so si opomogli šele v prvem mesecu leta 2021, kar pa je mogoče le tako
imenovani januarski učinek. Analitiki napovedujejo nadaljnja nihanja, še posebej če bi
prihajalo do zamud v programih cepljenja.
Slika 4: Vpliv korona virusa na delniški trg
Vir: Bloomberg, 24.1.2021
4.1.2 Brezposelnost
Brezposelnost se je povečala v večini držav ali pa so se dohodki znižali. Po podatkih
Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je v ZDA delež brezposelnih letno dosegel
8,9% letno, kar pomeni konec desetletja širitve delovnih mest. Milijoni delavcev so bili
tudi podprti s shemami ohranjanja delovnih mest, ki jih podpira država, saj so deli
gospodarstva, kot sta turizem in gostinstvo, skorajda zastali. Število novih
zaposlitvenih možnosti je v mnogih državah še vedno zelo nizko. Prosta delovna
mesta v Avstraliji so se leta 2019 vrnila na enako raven. Še vedno pa zaostajajo v
Franciji, Španiji, Veliki Britaniji in številnih drugih državah.
Slika 2: Sprememba stopnje brezposelnosti med 2019 in 2020
Vir: International Monetary Fund
4.1.3 Svetovno gospodarstvo
Mednarodni denarni sklad ocenjuje, da se je svetovno gospodarstvo leta 2020 skrčilo
za 4,4%. Zmanjšanje je organizacija označila za najhujše po veliki depresiji v tridesetih
letih prejšnjega stoletja. Edino večje gospodarstvo, ki je v letu 2020 raslo, je bila
Kitajska. Zabeležila je 2,3-odstotno rast. Mednarodni denarni sklad sicer napoveduje
5,2-odstotno rast v letu 2021. K temu bodo prispevale predvsem države, kot sta Indija
in Kitajska, ki naj bi se po napovedih povečale za 8,8% oziroma 8,2%. Okrevanje v
velikih, od storitev odvisnih gospodarstvih, ki jih je izbruh močno prizadel, na primer
v Veliki Britaniji ali Italiji, naj bi bilo počasno.
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4.1.4 Potovanja in turizem
Potovalna industrija je bila močno oškodovana, saj stranke odpovedujejo službena
potovanja in počitnice, letalske družbe pa morajo posledično zmanjševati število letov.
Pojav novih različic virusa sili države, da uvajajo strožje omejitve potovanj. Podatki
službe za sledenje letov Flight Radar 24 kažejo, da je bilo število svetovnih letov leta
2020 močno zmanjšano in je do okrevanja še daleč.
Slika 3: Povprečno dnevno število komercialnih letov
Vir: Flightradar24, 24.1.2021
Zaradi zapor in prepovedi, ki omejujejo mednarodna potovanja po vsem svetu, je
pandemija korona virusa prizadela potniški letalski promet veliko huje, kot
tovornega. Ocenjujejo, da naj bi potniški letalski promet v letu 2020 ustvaril za
približno 314 milijard ameriških dolarjev izgube. Čeprav nekatere države počasi že
okrevajo, lahko okrevanje traja več let. Sprememba zmogljivosti letalskih prevoznikov
bo najverjetneje ostala vsaj deset odstotkov pod ravnijo iz leta 2019. Predvideva se, da
je dejavnikov za to več, eden je recesija, drugo je zaupanje ljudi v potovanja ter stroge
omejitve pri potovanjih. (Mazareanu, 2021)
Turistični in gostinski sektor je bil močno prizadet. Izguba milijonov delovnih mest in
propad številnih podjetij. Rezervacije so padle na vseh tudi najbolj priljubljenih
turističnih destinacijah.
Leta 2020 so bile izgubljene milijarde dolarjev in čeprav je napoved za leto 2021 boljša,
mnogi analitiki verjamejo, da se bodo mednarodna potovanja in turizem vrnili na
normalno raven, ki je bila pred epidemijo, šele okoli leta 2025.
4.1.5 Trgovina na drobno
Trgovina na drobno je tako rekoč zastala, saj so kupci ostali doma. Raziskave kažejo,
da potrošniki še vedno večinoma ne počutijo dobro kupovati fizično v trgovinah.
Računovodski velikan EY pravi, da 67% kupcev zdaj za nakupovanje ni pripravljeno
prepotovati več kot 5 kilometrov. Ta sprememba v nakupovalnem vedenju je znatno
povečala spletno maloprodajo, saj je leta 2020 ustvaril 3,9 bilijona ameriških dolarjev
prihodkov.
4.1.6 Farmacija
Farmacevtska podjetja so ena redkih zmagovalk. Vlade po vsem svetu so obljubile
milijarde dolarjev za cepivo Covid-19 in možnosti zdravljenja. Delnice nekaterih
farmacevtskih podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem cepiv, kot so Moderna, Novavay in
Astra Zeneca so zabeležile znaten dvig. Pfizer pa je zabeležil padec tečaja svojih
delnic. Partnerstvo z BioNTechom, visoki stroški proizvodnje in upravljanja cepiva
ter naraščajoče število enako velikih konkurentov so zmanjšali zaupanje vlagateljev v
podjetje.
Slika 4: Odstotni delež v vrednosti delnice
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Vir: Bloomberg, 24.1.2021
4.2 Avtomatizacija in delovna sila
Manj globalizacije, več avtomatizacije: gospodarska kriza, ki jo povzroča pandemija,
bo verjetno spodbudila val tehnologije, ki nadomešča delovno silo. To je eden od
učinkov, ki se je sicer že odvijal, epidemija pa bo ta proces še pospešila. Delavce bo
pahnila v strah pred izgubo delovnih mest. Raziskave kažejo, da bo poglabljanje
recesije verjetno prineslo val avtomatizacije. Avtomatizacija se navadno dogaja
predvsem v slabih časih, ko gospodarstvo doživi šoke, ko postanejo ljudje dražji.
Vložek podjetji je le v visokokvalificirano delovno silo in v avtomatizacijo. To sicer
prispeva k izboljšanju učinkovitosti gospodarstva in dolgoročno družba iz tega
pridobi. (Muro, 2020)
4.3 Globalna podjetja
Globalna podjetja se v času pandemije srečujejo z različnimi izzivi, najbolj pogosto
omenjeni so: lokacija proizvodnje, optimizacija prevoza in skladiščenja ter
preoblikovanje poslovanja z digitalizacijo.
4.3.1 Lokacija proizvodnje
Globalno gospodarstvo je zelo odvisno od Kitajske, saj njen delež v nekaterih panogah
tudi presega 50% . Od njenega sprejetja v Svetovno trgovinsko organizacijo leta 2001,
njena moč v svetovni trgovinski in oskrbovalni verigi samo narašča. Globalna podjetja
so izkoristila njeno ponudbo v zadnjem valu globalizacije. Covid-19 pa je povzročil
preobrat, saj povišanje plač na Kitajskem in ameriško-kitajska trgovinska vojna
spodbujajo podjetja, da svoje dobavne verige selijo iz Kitajske v druge azijske države.
Prva je bila tekstilna industrija, gotovo pa mu bodo sledili tudi ostali. S tem se bo
doseglo bolj raznoliko in odporno mrežo oskrbovalnih verig poleg vzporedne
vzpostavitve regionalnih verig v Evropi in Ameriki. S tem se bodo podjetja zavarovala
pred morebitnimi prihodnjimi šoki. Rezultat bo torej prehod na regionalne
oskrbovalne verige. (Izvozno okno, 2020)
4.3.2 Optimizacija logistike
Globalna podjetja se soočajo tudi z vprašanjem optimizacije oskrbovalne verige, od
izdelave in sestavljanja proizvodov do njihovega skladiščenja, vse za to, da bi dosegla
večjo učinkovitost in znižala stroške. Za podjetja je najpomembneje, da imajo
enostaven dostop do zalog, ki so na ugodnih lokacijah, to velja za končne izdelke, pa
tudi za strateško pomembne vhodne materiale. Strateške zaloge končnih izdelkov in
kritičnih komponent so bile za nekatera podjetja ključnega pomena pri soočanju s
posledicami epidemije. Sčasoma se bo najverjetneje praksa strateških zalog zmanjšala,
potreba po nadziranju odpornosti dobavne verige, kar se tiče zalog in ohranjanja
prožnosti skladiščenja, pa bo ostala. (Izvozno okno, 2020)
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4.3.3 Digitalizacija poslovanja
Nov način dela, ki so ga okoliščine zahtevajo, silijo podjetja v prilagajanje svojih
poslovnih modelov, zaradi potreb, pa tudi zaradi novih priložnosti, ki jih nov način
digitaliziranega poslovanja prinaša. Najprej so bila to primorana narediti trgovinska
podjetja, ki so se preusmerila v spletno trgovino, saj fizično v trgovinah ni bilo mogoče
kupovati, takoj za njimi tudi restavracije, ki so ponudile dostavo naročene hrane na
dom. Vse to kaže na velik pomen spletne trgovine in na potrebo podjetij, da izboljšajo
svojo prisotnost na spletu. To bo spodbudilo tudi druga številna podjetja, da bodo
namenila več pozornosti razumevanju svojih kupcev ter iskanju novih načinov
poslovanja, z razvijanjem platform za spletno trgovino ter iskanjem učinkovitih
načinov za distribucijo svojih izdelkov. Podjetja bodo tudi skušala zmanjšati
dokumentacijo in ustvariti oskrbovalno verigo, ki bi temeljila bolj na podatkih, kjer se
pojavi vprašanje zasebnosti in konkurence med partnerji. To predstavlja tudi
svojevrsten izziv, saj ima vsaka država svoj sistem in zaenkrat je v večini vezan na
dokumentacijo.
Eden od trajnih vplivov Covid-19 globalnih podjetji bo večji poudarek na upravljanju
s tveganji na vseh področjih njihovega poslovanja. Analitiki napovedujejo, da bo vpliv
podnebnih sprememb na gospodarstvo v letu 2050 pomenil 3% manjšo vrednost
svetovnega gospodarstva, saj bodo naravne nesreče v naslednjih desetletjih vse bolj
pogoste in resne. Posledično bo upravljanje tveganj za soočanje z resnimi grožnjami
postala osrednja zahteva v globalnih podjetjih. (Izvozno okno, 2020)
4.4 Digitalizacija in delo od doma
Pandemija covida-19 prispeva k hitrejši digitalni transformaciji gospodarstev po
celem svetu. Lahko rečemo, da je digitalizacija ena od zmagovalk te krize, saj se je
razvila z izjemno hitrostjo, ki bi jo v normalnih okoliščinah dosegla šele v roku nekaj
let. Veliko sredstev se vlaga v digitalizacijo. Visoko digitalizirana podjetja so v času
epidemije nemoteno funkcionirala. Prihodnost odpira samo še nova področja.
Delo od doma je čez noč postala stalnica za delovna mesta, ki to omogočajo,
spremenila se je mobilnost, delati pa je potrebno na nadgradnji digitalizacije kot tudi
zadovoljitvi potreb, ki so za njimi. Potrebno je tudi investirati v zelene tehnologije in
trajnostni razvoj.
Investicije so danes nujnost in tudi priložnost in seveda ustvarjanje delovnih mest.
Simoniti pa je kot tri glavne vidike digitalizacije izpostavil odpornost/prilagodljivost
trgovcev, konkurenčnost in kreiranje novih trgov (ki danes še ne obstajajo, vsaj v
zavarovalništvu) in prodaja produktov potrošnikom, katerim so bili doslej predragi.
4.5 Gospodarstvo
Pandemija izredno vpliva na gospodarsko dejavnost. Na udaru so izvozna podjetja in
hkrati je od njih odvisen gospodarski vzpon. Ena veliki preizkušnji so dobavne verige
in odvisnosti dobav od ene države. Trend in dogajanje v prihodnosti bo usmerjeno v
skrajševanje dobavnih verig in spodbujanje lokalizacije, po drugi strani pa še vedno
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tehtanje med odpornostjo in stroški. Kljub upadanju mednarodne trgovine podatki
kažejo, da so bile nekatere industrije bolj izpostavljene kot druge, nekaterim se
ponujajo večje priložnosti v prihodnje.
Zdravstveni učinki covida-19 lahko v nekaterih primerih trajajo mesece in akutno
bolezen spremenijo v kronično. Nove raziskave kažejo, da bodo tudi v mnogih
državah gospodarski učinki pandemije trajali dlje, kot so pričakovali. Raziskave
podjetja Oxford Economics napovedujejo da so nekatere države bolj dovzetne kot
druge. Raziskovalci so upoštevali podatke iz preteklih kriz in postavili 31 meril
ekonomske ranljivosti, ki zajemajo področja, kot so gospodarska struktura, rast BDP
in zaupanje potrošnikov. Pričakuje se, da bodo trgi v razvoju dolgoročno trpeli bolj
kot razvita gospodarstva. Padec BDP pa je bil v razvitih gospodarstvih večji. Drugi
dejavniki, kot so togost na trgu dela in davčne omejitve pa bolj ogrožajo razvijajoče
trge. (The Economist, 2020).
4.6 Okolje
Občutno zmanjšanje industrije in uporabe transporta, ki sodi med glavne
onesnaževalce sta povzročila veliko spremembo. V enem mesecu se je onesnaženost
zraka, koncentracije dušikovega dioksida, občutno zmanjšala, tako v Evropi, kot tudi
drugod po svetu. Zmanjšanje množičnega turizma je povzročilo tudi zmanjšanje
onesnaženosti številnih plaž po vsem svetu. V večini držav se je zmanjšala raven
hrupa. Zvočno onesnaženje je velikokrat zanemarjeno, vendar občutno vpliva na
okolje in zdravje ljudi in živali. To so pozitivni učinki. Med negativne pa lahko štejemo
zaustavitev industrije, kjer se odpadki reciklirajo, pomanjkljivo ločevanje odpadkov,
saj ljudje niso imeli dostopov do zbirnih centrov ločevanja. V času epidemije se je
zaradi zaščite pred okužbami tudi povečala uporaba embalaže za enkratno uporabo.
Velika veriga Starbucks je v tem času začasno prepovedala uporabo skodelic za
večkratno uporabo. Zaradi nakupov po spletu se je povečala količina pakirne
embalaže oz. gospodinjskih odpadkov, povečana je tudi količina zdravstvenih
odpadkov.
Usmerjenost celotnega sveta v pandemijo in odpravo bolezni, je postala priložnost za
nelegalne aktivnosti v naravi. NBC News je poročala o satelitskih posnetkih, ki jih je
posnela European Space Agency. Ti kažejo uničenje velikih zaplat amazonskih
gozdov, ki so posledica nezakonite sečnje in rudarskih aktivnosti. Tu krivijo
brazilskega predsednika, ki naj bi to prikrival. Po poročanju brazilskega nacionalnega
inštituta je krčenje gozdov v brazilski Amazoniji v prvih štirih mesecih leta v
primerjavi z enakim obdobjem lani naraslo za 55 odstotkov. Uničenje v aprilu se je v
primerjavi z istim mesecem pred letom povečalo za 64 odstotkov. (Roberton, Bodo,
2020)
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4.7 Revščina
Covid-19 je sprožil svetovno krizo - globalno zdravstveno krizo, ki poleg ogromne
človeške dajatve vodi v najglobljo svetovno recesijo po drugi svetovni vojni..
Napoveduje, da se bo letos krčilo svetovno gospodarstvo in dohodki na prebivalca,
kar bo milijone potisnilo v skrajno revščino. V zadnjih 12 mesecih je pandemija najbolj
škodila revnim in ranljivim. Po desetletjih stalnega napredka, zmanjševanja števila
ljudi, ki živijo z manj kot 1,90 USD na dan, je Covid-19 uvedel prvi preobrat v boju
proti skrajni revščini. Nekatere najnovejše analize kažejo, da je Covid-19 v letu 2020 v
skrajno revščino potisnil dodatnih 88 milijonov ljudi, številka bi lahko dosegla celo
115 milijonov. Skupina Svetovne banke napoveduje, da bo največji delež "novih
revnih" v Južni Aziji in Afriki. Po najnovejših poročilih o revščini in poročilih o skupni
blaginji naj bi se številni novi revni verjetno ukvarjali z neformalnimi storitvami,
gradbeništvom in predelovalnimi dejavnostmi - sektorji, v katerih je gospodarska
aktivnost najbolj prizadeta zaradi zapor in drugih omejitev mobilnosti. (The World
Bank, 2020b)
4.8 Svetovna banka
Svetovna banka je eden največjih virov financiranja in znanja za države v razvoju. V
času krize je hitro ukrepala, da bi pomagala državam v razvoju pri odzivu na
pandemijo. Deluje v podporo javnemu zdravstvu, pretoku kritičnih zalog in opreme
ter pomaga zasebnemu sektorju, da še naprej deluje in ohranja delovna mesta. V 15
mesecih bo namenila finančno podporo 160 milijard USD in več kot 100 državam
pomagala zaščititi revne in ranljive, podprla podjetja in okrepila gospodarsko
okrevanje. Vse to z nepovratnimi sredstvi ali pa zelo ugodnimi posojili.
(The World Bank, 2020a)
4.9 Svetovni politiki
Politika igra veliko vlogo pri reševanju kriz. Pandemija covida-19 nudi priložnost za
novo ureditev svetovne politike, ocenjujejo nekateri svetovni politiki, med njimi
generalni sekretar Združenih Narodov Antonio Guterres in politični vrh evropske
unije. Najhujše krize kličejo po najdrznejših odločitvah za oblikovanje prihodnosti.
Sedanja kriza po njihovem mnenju ponuja tudi priložnost za ponovno vzpostavitev
konsenza za mednarodno ureditev na podlagi multilateralizma in načela pravne
države z učinkovitim sodelovanjem, solidarnostjo in usklajevanjem. Odločeni so
delovati skupaj, sodelovati z Združenimi narodi in znotraj njih, regionalnimi
organizacijami, mednarodnimi forumi, in priložnostno oblikovanimi koalicijami z
namenom spopadanja z globalnimi izzivi. Krizo zaradi covida-19 označujejo za
največji preizkus globalne solidarnosti več zadnjih generacij. Enotni so si v tem, da
pandemija zahteva odločen usklajen mednaroden odziv, ki bo zagotovil hitro
dostopnost testov, zdravljenja in cepiv, saj mora biti obsežna imunizacija kot globalno
javno dobro na voljo in cenovno dostopna vsem.
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Izredne razmere so po oceni voditeljev tudi na področju okolja. Vse nacionalne vlade,
podjetja, mesta in finančne institucije bi se morali zdaj pridružiti globalni koaliciji za
zmanjšanje emisij CO2 na nič skladno s pariškim podnebnim sporazumom - in začeti
izvajati konkretne načrte in politike. Zavzeli so se, da bi varovanje okolja in zdravja
ter socialne standarde postavili v središče ekonomskih modelov in hkrati zagotovili
potrebne pogoje za inovacije. Poskrbeti bo potrebno, da bo globalno okrevanje doseglo
vse. Zavzemajo se za izgradnjo bolj vključujočega multilateralizma, ki bo spoštoval
tako razlike med ljudmi in državami kot skupne vrednote. "Izkoristimo različne
forume in priložnosti, kot je pariški mirovni forum, za prizadevanja za reševanje teh
izzivov z jasno vizijo," so pozvali in k temu globalnemu pogovoru povabili politične,
gospodarske, verske in miselne voditelje. (Times.Si, 2021).
5 ZAKLJUČEK
Iz proučevanja virov, ki so na razpolago, novic in podatkov smo prikazali glavne
učinke, ki jih je pandemija Covida-19 povzročila od razglasitve v marcu preteklega
leta pa do danes. Gotovo se vseh razsežnosti, ki jih bo povzročila niti ne zavedamo in
jih težko napovemo. Vpliv Covida-19 na globalizacijo je tako velik, da ga nekateri
primerjajo z globalno finančno krizo, ki je bila v letu 2008, nekateri z drugo svetovno
vojno in še bolj s krizami, ki jih poznamo le iz zgodovinskih knjig. Mogoče se nam te
primerjave zdijo pretirane, vendar že daj lahko vidimo, da ima pandemija obsežen
vpliv na skoraj vse vidike razvoja, tako kot so ga imele ostale omenjene krize v
zgodovini.
Spremembe se že dogajajo in bodo tako na lokalni kot globalni ravni. Vsekakor
moramo razmišljati tudi pozitivno, saj so dokazano krize iz preteklosti prinašale tudi
preobrate v pozitivno smer in globalno spreminjale širok spekter dejavnosti. Iskati je
potrebno priložnosti za izboljšanje stanja, ki je bilo pred pandemijo in izvedbo
ukrepov s katerimi smo mogoče do sedaj odlašali. Velik poudarek bo na obvladovanju
tveganj za neprekinjeno poslovanje, na kar je bilo v stabilnih razmerah včasih premalo
poudarka.
Lahko zaključimo, da bo celoten obseg vplivov pandemije znan šele v prihodnjih letih,
ko bomo lahko zbrali in analizirali vse podatke. V tem času pa se moramo čim bolj
usmeriti v prave rešitve, ki bodo potrebne, da se svetovna skupnost reši iz globalne
krize.
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Matic Horvat

VPLIV COVID-19 NA ZDRAVSTVENO POLITIKO EVROPSKE
UNIJE
UVOD
V prvem delu predstavimo preučevani problem, zastavimo cilje raziskave, postavimo
raziskovalno vprašanje in opišemo raziskovalne metode, ki so uporabljene za
preučitev problema.
V drugem delu preučujemo zdravstveno politiko EU pred Covid-19. Pregledamo,
kako je opredeljena v pogodbah EU. Ugotavljamo, na kakšen način deluje in kateri so
mehanizmi njenega delovanja.
V tretjem delu nas zanima, kako je Covid-19 vplival na zdravstveno politiko EU.
Ukvarjamo se z novimi usmeritvami, ki so jih sprejele institucije EU. Zanima nas vpliv
Covid-19 na razvoj pristojnosti EU pri urejanju vprašanja zdravstvenega varstva.
V zadnjem delu naloge sistematično in strnjeno predstavimo ugotovitve in odgovore
na v uvodu postavljen cilj in raziskovalno vprašanje. Kritično ocenimo, kje so slabosti
in pomanjkljivosti raziskave, podamo predloge za nadaljnje raziskovanje in
predstavimo svoj pogled na preučevani problem.
1.1 Predstavitev problema
Evropska unija je gospodarska in politična skupnost njenih držav članic. S posebno
institucionalno ureditvijo politično ureja delovanje EU kot celote ter tudi delovanje
posameznih držav članic. Pristojnosti in možnosti političnega vplivanja institucij EU
na delovanje posameznih držav se razlikujejo glede na področje obravnave.
Na nekaterih področjih ima EU tako imenovane izključne pristojnosti, kar pomeni, da
lahko le EU sprejema zakone. Ta področja so carinska unija; pravila konkurence za
enoten trg; monetarna politika za države evro območja; morske rastline in živali, ki jih
ureja skupna ribiška politika ter pod nekaterimi pogoji sprejemanje trgovinskih in
mednarodnih sporazumov (ec.europa.eu 2021a).
Javno zdravje po obrazložitvi Evropske komisije sodil med področja, kjer ima EU tako
imenovane deljene pristojnosti. Zakonodajo na tem področju lahko sprejme EU ali
posamezne države članice, pod pogojem, da EU ni predlagala zakona, ali če se je
odločila, da ga ne bo. Evropska komisija javno zdravje uvrsti tudi med področja, kjer
ima EU le podporno vlogo. Torej lahko le podpre, uskladi in dopolni ukrepe držav
članic. Nima pa pristojnosti za sprejemanje zakonov in ne sme poseči v zmožnost
urejanja držav članic (ec.europa.eu 2021). Na spletni strani Evropske komisije so glede
pristojnosti EU, na področju javnega zdravja, navedena kontradiktorna dejstva, ki jih
je potrebno dodatno preveriti.
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Pandemija je razkrila pomanjkljivosti, ki so v zdravstvenem/-ih sistemu/-ih EU
obstajale že pred samim izbruhom. Da uspešno gospodarstvo, brez ustrezne politike,
avtomatično prispeva k izboljšanju ostalih podsistemov, se je ponovno izkazalo za
utopijo.
Pandemija Covid-19 je nedvomno spremenila smernice političnega delovanja EU. Bolj
kot odzivanje politike na krizne razmere zaradi pandemije, nas zanima vpliv Covid19 na prihodnji razvoj zdravstvene politike EU.
1.2 Cilj raziskave
Raziskali bomo, kako je Covid-19 vplival na prihodnjo zdravstveno politiko EU.
1.3 Raziskovalno vprašanje
Kako je Covid-19 vplival na prihodnjo zdravstveno politiko EU?
1.4 Raziskovalne metode
Z deskriptivno metodo bomo skozi celotno nalogo opisovali pojme in dejstva, ki so
potrebna za razumevanje problema.
Z metodo analize bomo razčlenjevali pojme in dejstva ter z metodo sinteze povezovali
enostavne miselne sestavine, ki jih bomo spoznali pri preučevanju različnih virov in
podatkov.
Do rezultatov raziskave in odgovora na raziskovalno vprašanje bomo prišli s
primerjavo značilnosti predmeta raziskave pred in po spremembi.
2 ZDRAVSTVENA POLITIKA EU
2.1 Razvoj zdravstvene politike v pogodbah EU
Enotni evropski akt, ki je začel veljati leta 1986, je v nekaterih nejasnih pogledih, prvič
priznal zdravje kot pomembno razsežnost ekonomske integracije EU (Duina and
Kurzer 2004, 58).
S pogodbo o Evropski Uniji oz. Maastrichtsko pogodbo, ki je začela veljati leta 1993,
je Evropska Unija pridobila izrecne pristojnosti na področju javnega zdravja. Po
začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe, leta 1999, je morala EU v vseh svojih
dejavnostih politike »zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi«. Vseeno
pogodba določa, da odgovornost za javno zdravje ostaja v pristojnostih držav članic,
delovanje EU pa naj to dopolnjuje. Lizbonska pogodba, ki je začela veljati leta 2009,
ponavlja obveznost EU, da pri izvajanju svojih drugih politik upošteva varovanje
zdravja. Slogan, ki se uporablja za to vrsto politike se glasi »Health in all policies«
(HIAP), kar pomeni »zdravstvo v vseh politikah« (McKee et al. 2010 quoted in Holden
and Hawkins 2018, 7).
Utemeljitev za izvajanje zdravstvene politike v vseh drugih politikah je, da so
ekonomski, družbeni in okoljski dejavniki povezani z dejavnikom zdravja. EU HIAP
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opredeljuje kot politično strategijo. Usmerjena je na ključne družbene determinante
zdravja, z integriranimi političnimi odzivi, na ustreznih področjih politike, s končnim
ciljem: podpiranje pravičnosti na področju zdravja (B Amaya, Rollet and Kingah 2015,
243).
2.2 Usmeritve zdravstvene politike EU
L. Greer (2014, 13) opredeli tri usmeritve zdravstvene politike EU. Dolgo sta obstajali
le dve. Prva, najbolj vidna, je bila podpora za podatke, omrežja, agencije in raziskave,
ki so spodbujale skupno prakso in zdravstvene cilje na področjih, kot so rak in nadzor
nalezljivih bolezni. V ta namen so se vlagala neverjetno nizka sredstva (0.035%
izdatkov EU v letu 2019 (ec.europa.eu 2020)). Druga, pomembnejša usmeritev, se
nanaša na delovanje sodišč, pri aplikaciji zakona o notranjem trgu, na zdravstvene
storitve, v prizadevanju za integriran evropski trg in svobodo gibanja blaga, kapitala,
storitev in ljudi. Ta perspektiva je ustvarila zdravstveno politiko EU, vendar je imela
le malo vpliva na zdravstvene sisteme (L. Greer 2014, 13).
Skupaj z odzivom na finančno krizo, je leta 2010 EU svojo zdravstveno politiko
razširila na model strogega fiskalnega upravljanja, pri katerem so politike in proračuni
držav članic v stalnem pregledu. Države članice, ki se znajdejo v finančnih težavah se
soočijo s posojili, ki vplivajo tudi na njihovo zdravstveno oskrbo (L. Geer, 13).
Tudi Holden in Hawkins (2018, 14-17), ugotavljata, da je zdravstvena politika EU
podrejena politiki zagotavljanja skupnega trga. Na eni strani zakonodaja EU omogoča
korporacijam, da izpodbijajo zdravstvene predpise na nacionalni ravni. Po drugi
strani pa je nadnacionalno upravljanje EU na področju zdravstvenega varstva
omejeno. Sicer obstaja še veliko prostora za nadnacionalno upravljanje, vendar mora
biti oblikovano v jeziku enotnega trga in je odvisno od ključnih političnih akterjev.
Proračun EU ni kot nacionalni proračuni in ne vlaga direktno v zdravstvo. Njegov cilj
ni financiranje posegov, ki jih države članice lahko financirajo same. Financira
dejavnosti, ki jih je mogoče s skupnim financiranjem proračuna EU izvajati bolj
ekonomično in učinkovito (A Budget for Europe 2020 2011).
Za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe so
pristojne države članice. Vloga EU v zdravstveni politiki zato dopolnjuje nacionalne
politike. Cilji politik in ukrepov EU na področju javnega zdravja so: varovanje in
izboljšanje zdravja državljanov EU, podpora posodabljanju zdravstvene
infrastrukture, izboljšanje učinkovitosti evropskih zdravstvenih sistemov in okrepitev
ukrepov za pripravljenost in odzivanje na čezmejne nevarnosti za zdravje. EU je
sprejela zakonodajo na področjih pravic bolnikov in čezmejnem varstvu, zdravil in
medicinskih pripomočkov, resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje, raka, tobaka in
spodbujanja dobrega zdravja ter na področju organov, krvi, tkiva in celic
(consilium.europa.eu 2020).
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2.3 Agencije EU na področju zdravja
EU ima ob svojih institucijah in organih tudi agencije, ki so neodvisni pravni subjekti,
ločeni od drugih institucij EU. Ustanovljene so za izvajanje določenih nalog v skladu
s zakonodajo EU (europa.eu 2017). Na področju zdravstva deluje devet agenciji EU,
za našo seminarsko nalogo so pomembne tri, in sicer Evropski center za preprečevanje
in obvladovanje bolezni (ECDC), Evropska agencija za zdravila (EMA) in Izvajalska
agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea).
Na Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea) so bile leta
2006 prenešene pristojnosti za izvajanje zdravstvenih programov EU (Evropska
komisija 2019, 9).
2.3.1 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Agencija je bila ustanovljena leta 2005, z namenom preprečevanja nalezljivih bolezni
znotraj EU. Naloga ECDC je prepoznati, oceniti in sporočiti sedanje in nastajajoče
nevarnosti za zdravje ljudi, ki jih povzročajo nalezljive bolezni. Glavni način
sodelovanja ECDC, pri znanstvenem in tehničnem delu, z državami članicami, je
znotraj mrež, ki so povezane s pristojnimi organi v državah (ecdc.europa.eu 2021).
2.3.2 Evropska agencija za zdravila (EMA)
Agencija je bila ustanovljena leta 1995 in je pristojna za potrjevanje in nadzorovanje
zdravil v EU. Podjetja pri agenciji vložijo prošnjo za pridobitev enotnega dovoljenja
za promet, ki ga izda Evropska komisija. Na podlagi enotnega dovoljenja lahko
zdravilo tržijo v EU in Evropskem gospodarskem področju. Agencija ocenjuje vloge
za pridobitev dovoljenja za promet, nadzira varnost zdravil v celotnem življenjskem
ciklu, zagotavlja informacije zdravstvenim delavcem in pacientom ter spodbuja razvoj
zdravil in njihovo dostopnost (europa.eu 2020).
2.4 Zdravstveni program EU
EU že od leta 2003 sprejema zdravstvene programe za obdobje sedmih let. So
instrument financiranja za podporo sodelovanju med državami EU. Instrument služi
tudi podpori in razvoju zdravstvenih dejavnosti EU. Izhodišče za program je
ekonomska rast, katere predpogoj, po mnenju unije, je dobro zdravje. Program se
izvaja z letnimi delovnimi programi, dogovorjenimi z državami članicami. V delovnih
programih so opredeljeni številni letno določeni prednostni ukrepi ter merila za
financiranje ukrepov v okviru programa (ec.europa.eu 2020b).
2.4.1 Tretji zdravstveni program EU 2014-2020
Za zdravstveni program EU, za obdobje 2014-2020, je bilo namenjenih €449,4
milijonov (približno €1/prebivalca EU, v obdobju sedmih let op.a.) (ec.europa.eu
2020b).
Do leta 2018 je program financiral več kot 350 ukrepov, ki vključujejo več kot 7322
organizacij po Evropi. Ukrepi so lahko v obliki projektnih nepovratnih sredstev.
Lahko so tudi skupni ukrepi z organi evropskih držav, dotacije za delovanje
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nevladnih organizacij na področju javnega zdravja ali donacije evropskim
referenčnim mrežam in mednarodnim organizacijam. Poleg nepovratnih sredstev so
bile v okviru programa podpisane številne pogodbe o storitvah, ki zagotavljajo
posebna zdravstvena poročila, zbirke podatkov, storitve usposabljanja zdravstvenim
delavcem in ocene izvedljivosti prihodnjih politik. Ob državah EU lahko v programu
sodelujejo tudi Norveška, Islandija, Srbija, Bosna in Hercegovina in Moldavija.
Obstajajo razlike v številu organizacij iz posameznih držav, ki sodelujejo v programu.
V nekaterih državah so organizacije bolj aktivne kot v drugih (Evropska komisija 2019,
9-10).
2.4.1.1 Cilji programa
V prezentaciji Evropske komisije (Evropska komisija [2014?], 7) so navedeni naslednji
cilji:
1. Spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in spodbujanje podpornega okolja za
zdrav življenjski slog.
2. Zaščita državljanov pred resnimi čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami.
3. Prispevati k inovativnim, učinkovitim in trajnostnim zdravstvenim sistemom.
4. Olajšati dostop do bolj varnega zdravstvenega varstva za državljane Unije.
3 VPLIV COVID-19 NA ZDRAVSTVENO POLITIKO EU
V prvem valu je bila skupna akcija EU večkrat kritizirana. Odzivi posameznih držav
članic so bili bolj podobni evropski dezintegraciji kot integraciji. Veliko držav je
prepovedalo izvoz zaščitne opreme, da bi bile same bolje pripravljene na izbruh
epidemije. Poskusi povečanja formalnih pooblastil EU, na zdravstva posameznih
držav, so bili hitro zavrnjeni kot neizvedljivi in nepotrebni (Brooks and Geyer 2020,
1058-1061).
Čas pandemije je ravno sovpadal s koncem tretjega zdravstvenega programa EU, ki je
bil v veljavi od leta 2014-2020. Evropska komisija je maja 2020 predložila nov predlog
za zdravstveni program, za obdobje 2021-2027. Novembra 2020 pa še predlog o
oblikovanju Evropske zdravstvene Unije.
3.1 Program EU za zdravje (»EU4HEALTH«) za obdobje 2021-2027
Program EU za zdravje bo z naložbami v višini 9,4 milijarde evrov v finančnem smislu
največji zdravstveni program doslej. Zagotavljal bo sredstva državam EU,
zdravstvenim organizacijam in nevladnim organizacijam (ec.europa.eu 2021b).
V predlogu programa (Predlog: Uredba evropskega parlamenta in sveta o
vzpostavitvi 2020) so navedeni naslednji strateški cilji:
Namen Programa EU za zdravje je prispevati k naslednjim glavnim strateškim ciljem v skladu
s pristopom „eno zdravje“, kadar je to ustrezno:
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a) varovanje ljudi v Uniji pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje;
b) izboljšanje razpoložljivosti zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih v krizi pomembnih
izdelkov v Uniji, prispevanje k njihovi cenovni dostopnosti in podpiranje inovacij;
c) krepitev zdravstvenih sistemov in delovne sile v zdravstvu, vključno z digitalno preobrazbo
ter z bolj integriranim in usklajenim delom med državami članicami ter s stalnim izvajanjem
dobre prakse in izmenjave podatkov, da se zviša splošna raven javnega zdravja.
Program ob pandemiji naslovi tudi probleme, ki niso neposredno vezani na nalezljive
bolezni. Problemi kot so neenakosti v zdravstvenem stanju, dostop do cenovno
dostopnega zdravstvenega varstva, breme zaradi nenalezljivih bolezni in
neenakomerna porazdelitev zmogljivosti sistemov zdravstvenega varstva, vključno z
zdravstvenimi delavci. Osvetli tudi ovire za večje uvajanje digitalnih inovacij in vse
večje breme za zdravje zaradi degradacije in onesnaževanja okolja (Predlog: Uredba
evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi 2020).
Pomembne smernice programa so razvoj in izvrševanje evropske zdravstvene
zakonodaje, večje sodelovanje med državami članicami ter višja stopnja izvajanja
zakonodaje EU na področju zdravja in proizvodov, povezanih z zdravjem (zdravila,
medicinski pripomočki itd.) (Predlog: Uredba evropskega parlamenta in sveta o
vzpostavitvi 2020).
3.1.1 Pravna podlaga Programa EU za zdravje (»EU4HEALTH«)
Pravna podlaga Programa je Pogodba o delovanju EU (člen 168(5)), ki se glasi:
Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z
Odborom regij in Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta tudi spodbujevalne ukrepe za
varovanje in izboljšanje zdravja ljudi in zlasti za boj proti hudim čezmejnim grožnjam za
zdravje, ukrepe v zvezi z nadzorom nad veliko čezmejno ogroženostjo zdravja, zgodnjim
obveščanjem o taki ogroženosti in bojem proti njej, kakor tudi ukrepe, katerih neposredni cilj je
varovanje javnega zdravja glede tobaka in zlorabe alkohola, pri čemer je izključena kakršna koli
harmonizacija zakonov in drugih predpisov držav članic.
Pravna podlaga ostaja enaka kot pri prejšnjem zdravstvenem programu EU (Uredba
EU št. 282/2014). Pristojnosti EU so, razen za navedene primere po 168. členu Pogodbe
o delovanju EU, dopolnjevanje in podpiranje nacionalne zdravstvene politike ter
spodbujanje sodelovanja med državami članicami. EU tudi po novem zdravstvenem
programu dosledno upošteva odgovornosti držav članic za opredelitev njihovih
zdravstvenih politik ter za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in
zdravstvene oskrbe (Predlog: Uredba evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi
2020).
Slabost, ki jo nov program prepozna v oceni prejšnjega programa so nezakonodajna
področja, kjer so ukrepi lahko bolj odprti ali širše opredeljeni. Na teh področjih, glede
na oceno, obstaja nevarnost slabše usmerjenosti ukrepov (Predlog: Uredba
evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi 2020).
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3.1.2 Vpliv Covid-19 na program
Zaznati je poziv k bolj skupnemu odzivanju na reševanje zdravstvene krize, ki jo je
povzročil Covid-19. Izraženo je pričakovanje po močnejšemu delovanju Evrope na
področju zdravja, z namenom zagotavljanja najsodobnejšega zdravstvenega varstva
in pripravljenosti na epidemije ter druge nepredvidljive nevarnosti za zdravje.
Bolezen Covid-19 je pokazala, da je treba znatno okrepiti zmogljivosti EU za
učinkovito odzivanje na tako velike nevarnosti za zdravje. Komisija prepozna
probleme, ki izhajajo iz neenakosti med državami, regijami, skupinami prebivalstva
ter državljankami in državljani. Program EU za zdravje bo podpiral ukrepe, ki bodo
Komisiji omogočili, da dopolni potreben regulativni okvir in prispeva k obravnavanju
znatnih strukturnih potreb, ki so bile opredeljene med krizo zaradi COVID-19
(Predlog: Uredba evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi 2020).
Evropska komisija je predlog predložila 28. maja 2020. Slabih šest mesecev po
predlogu novega zdravstvenega programa, 11. novembra 2020, je komisija pripravila
Sporočilo Evropskemu Parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru Regij, o oblikovanju evropske zdravstvene unije.
3.2 Oblikovanje evropske zdravstvene unije
Sporočilo Evropskemu Parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru Regij, o oblikovanju evropske zdravstvene unije se po pravu EU
šteje kot zakonodajni predlog (eur-lex.europa.eu 2021). Skupaj s sporočilom je izšla
tudi publikacija za širšo javnost, kjer Evropska komisija navede podatek z
Eurobarometra, da si 66% prebivalstva želi, da bi imela EU več pristojnosti pri
zdravstvenih krizah (Evropska unija 2020). S tem je jasno nakazala, da si bo EU v
prihodnje prizadevala za močnejšo upravljalno vlogo pri reševanju zdravstvenih kriz.
V samem sporočilu oz. zakonodajnem predlogu, komisija prejemnikom predlaga
razširitev pooblastil za usklajeno odzivanje na ravni EU v okviru Odbora za
zdravstveno varnost1. To bo omogočeno s ciljno usmerjenimi priporočili o ukrepih za
odzivanje ECDC in ustreznih decentraliziranih agencij EU, ki bodo vključene v ocene
tveganja, predložene Odboru za zdravstveno varnost. Odbor za zdravstveno varnost
bo lahko nato uradno sprejel smernice in mnenja, dopolnjene s priporočili Komisije.
Ključno je, da se na podlagi teh priporočil sprejmejo dejanski izvedljivi ukrepi v
posameznih državah. Pri tem je bistveno, da se države članice zavežejo izvajanju dela
Odbora za zdravstveno varnost (Oblikovanje evropske zdravstvene unije: krepitev
2020b).
Predlaga tudi dodelitev pooblastil na ravni EU, kot so: razglasitev izrednih razmer na
ravni EU, sprejetje izvedbenih aktov Komisije za varovanje zdravja ljudi in
zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga, ki bi se začeli uporabljati takoj.
Predlaga okrepitev elementov pravnega okvira sporazuma o skupnem javnem
naročanju, formaliziranje in okrepitev trenutne strukture usmerjevalne skupine za
zdravila in uvedbo stalne strukture v okviru Evropske agencije za zdravila z jasnimi
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in nedvoumnimi pooblastili (Oblikovanje evropske zdravstvene unije: krepitev
2020b).
4 ZAKLJUČEK
Zdravstvena politika EU je bila prvič omenjena leta 1986 v Enotnem evropskem aktu.
Z Maastrichtsko, sprejeto leta 1993, je EU pridobila nekatere izrecne pristojnosti na
področju javnega zdravja. Amsterdamska pogodba, iz leta 1999 EU nalaga
zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi. Kljub temu določa, da odgovornost
za javno zdravje ostaja v pristojnosti držav članic. Leta 2009 sprejeta Lizbonska
pogodba ponavlja obveznost EU, da pri izvajanju vseh svojih politik upošteva
varovanje zdravja. Utemeljitev potrebe po upoštevanju zdravja v politiki je dober
vpliv na ekonomsko rast. Zaščita notranjega trga ter zmanjšanje motenj na trgu so
ključni dejavniki, ki usmerjajo zdravstveno politiko EU.
Pooblastila EU pri izvajanju zdravstvene politike so kompleksna. Na področjih, ki
zajemajo EU kot celoto, npr. čezmejne nevarnosti, nalezljive bolezni in produkti na
področju zdravja kot so zdravila, ima EU pooblastila, ki so nad nacionalnimi
zakonodajami. Za same zdravstvene sisteme znotraj držav članic pa so odgovorne
države same, s svojimi predpisi, zakonodajo in sredstvi. EU deluje kot podpora in
spodbuja sodelovanje držav članic pri razvoju instrumentov za zagotavljanje
kvalitetnega javnega zdravstva. Vendar so takšne usmeritve bolj bajka na papirju.
Opaznih vplivov ter sredstev, ki bi bila namenjena krepitvi posameznih zdravstvenih
sistemov držav članic pred pandemijo ni bilo. Sredstva za zdravstveni program EU,
za obdobje 2014-2020, so bila mizerna.
Vsaka kriza pomeni družbeno politične spremembe, ki po navadi ne minejo, ko krize
ni več. Ker je bila zadnja kriza zaradi pandemije tudi velika zdravstvena kriza, se je
EU kot politična in gospodarska skupnost, odzvala na to krizo tudi s svojo
zdravstveno politiko.
Ugotovili smo, da je EU prepoznala pomanjkljivosti in slabosti zdravstvenih sistemov
znotraj držav članic. Ob tem se je pokazala tudi velika neenakost na področju javnega
zdravja, med državami, regijami in med skupinami prebivalstva v posameznih
državah. Med ključnimi strateškimi cilji novega zdravstvenega programa je krepitev
zdravstvenih sistemov in delovne sile v zdravstvu. Veliko pozornosti se namenja
upravljanju zdravstva v kriznih razmerah, med katere sodi tudi epidemija. Za novi
zdravstveni program, za obdobje od 2021-2027, je po predlogu namenjenih več kot 23
krat več sredstev kot za prejšnji zdravstveni program. Če so bila sredstva v preteklih
sedmih letih €449 milijonov, jih novi zdravstveni program predvideva €10,4 milijarde.
Na prvi pogled izgleda, da je Covid-19 vplival le na večji pomen javnega zdravja v
politiki EU ter na usmerjenost EU k boljši pripravljenosti na zdravstvene krize. Pod
kar sodi tudi prepoznana potreba po višji stopnji sodelovanja med državami in
skupnemu reševanju problemov, ki zadevajo javno zdravje.
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Vendar je bistvena dimenzija vpliva Covid-19 tendenca po višji stopnji pristojnosti
institucij EU pri izvajanju zdravstvene politike. Predlog o oblikovanju evropske
zdravstvene unije zelo jasno nakaže pričakovanja Evropske komisije po oblikovanju
zakonodaje, s katero bi EU dobila vzvode za upravljanje številnih področij v sferi
javnega zdravja. Predlaga dodelitev pooblastil za razglasitev izrednih razmer na ravni
EU, sprejetje izvedbenih aktov komisije za varovanje zdravja ljudi in zagotovitev
nemotenega delovanja notranjega trga, ki bi se začeli uporabljati takoj. Predlagana je
tudi okrepitev pravnega okvira sporazuma o javnem naročanju in podelitev jasnih in
nedvoumnih pooblastil Evropski agenciji za zdravila ter Odboru evropskega
parlamenta za zdravstveno varnost.
Pri raziskovanju problema vpliva Covid-19 na zdravstveno politiko EU smo po našem
mnenju ugotovili, da je zakonodaja EU, ki ureja to področje ohlapna in neoprijemljiva.
Za učinkovito delovanje je odločanje preveč razpršeno med preštevilne agencije,
institucije in instrumente. Ker je osnova za delovanje ekonomska rast in delovanje
trga, je odločanje odvisno od lobistov na zdravstvenem področju. To so farmacevtska
podjetja, zdravstvene zavarovalnice, proizvajalci medicinskih pripomočkov itd.
Kakovostni in dostopni zdravstveni sistemi so obrobnega pomena, čeprav se temu
namenja veliko praznih besed. Vseeno mislimo, da lahko ima unija, ob politični volji,
dober učinek na izravnavo neenakosti in izboljšanju posameznih zdravstvenih
sistemov, vendar nikakor brez dodatnih pooblastil. Ko bo po zdravstveni krizi sledila
še ekonomska kriza neverjetnih razsežnosti, bo politika, usmerjena v »javno« zdravje,
ostala bajka na papirju.
S seminarsko nalogo se lahko seznanimo s površinskim pregledom elementov
zdravstvene politike EU. Lahko jo uporabimo kot začetek globljega raziskovanja
problema. Ker EU ne deluje v vakuumu in je zelo pomembna vloga posameznih
članic, bi lahko vključili konkretne primere vpliva zdravstvene politike EU na države
članice. To ostaja predlog za nadaljnje raziskovanje.
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Nives Kelemen

GENOMSKI NADZORNI SISTEM NAD SAR-COV-2 NA PRIMERU
ISLANDIJE, DANSKE, ZDRUŽENEGA KRALJESTVA, GAMBIJE IN
ZDA
UVOD
Nedavni epidemiji ebole in zike pojasnjujeta tendenco po vzpostavitvi stalnega
nadzora, hitri diagnostiki in spremljanju pojavljajočih nalezljivih bolezni v realnem
času. Hitro in stroškovno ugodno analiziranje genomskega zaporedja patogenov ima
lahko učinek na vsako od teh področij. Združevanje genomske diagnostike in
epidemiologije ter inovativnih digitalnih platform, ki pripomorejo k odkrivanju
bolezni, povečuje verjetnost dostopnega globalnega nadzornega sistema nad patogeni
(Gardy in Loman 2018).
V januarju 2020 je bilo na Kitajskem in v Avstraliji prvič objavljeno celotno zaporedje
virusnega genoma SARS-CoV-2, ki je prizadejal bolezni dihal v Wuhanu na Kitajskem.
S pomočjo genomike so vlade in znanstveniki lahko spremljali izbruhe covida-19 v
državi.
Zaporedje celotnega virusnega genoma daje tudi večji vpogled v njegovo
prenosljivost, dinamiko širjenja in v spoznanje, ali virus v svojem spustu mutira in
postaja nevarnejši. Poleg tega genomika ponuja razlago, zakaj se ljudje na covid-19
odzivajo različno, s čimer pomaga prepoznati in zaščititi tiste, ki so resneje ogroženi
pred hujšimi oblikami bolezni. Z genomiko je mogoče tudi identificirati velike
grozde,1 kajti zaporedje genoma sporoča, da je na enem mestu istega dne več enakih
virusov SARS-CoV-2, čigar je mogoče razložiti, da na istem mestu poteka prenos
covida-19 (Nawrat 2021).
Genomska epidemiologija, ki je definirana kot “uporaba podatkov genomskega
zaporedja za razumevanje prenosa nalezljivih bolezni in populacijske dinamike”
(Hemarajata 2020), je motiv te raziskovalne naloge. Stalni izbruhi na vseh nivojih, od
skupnosti do medcelinskega širjenja med pandemijo, postavljajo vprašanje o
učinkovitosti genomskega nadzora nad SARS-CoV-2. Kakovostno analizo sorodnosti,
ki je poglavitna za to, kako patogen vstopa in se giblje na določenem geografskem
območju, pa nam lahko ponudi le sekvenciranje celotnega virusnega genoma
(Hemarajata 2020).

1 Navezuje se na združevanje primerov bolezni. Grozd koronavirusa nastane, kadar je na istem območju hkrati
koncentracija okužb (Al Jazeera 2020).
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TEORETIČNA IZHODIŠČA
Genomske značilnosti SARS-CoV-2
Koronavirus je del družine ortokoronavirusov, katerih eden izmed štirih rodov so tudi
betakoronavirusi. Novi virus te skupine je SARS-CoV-2 (Tomašič 2020, 107–108).
SARS-CoV-2 je okrogle oblike, ki ima od 50 nm do 200 nm premera. Koronaviruse
prekriva površinska ovojnica, ki jo sestavljajo trije proteini: protein S (spike (bodica)),
protein E (envelope (ovojnica)) in M (mebrane (mebrana)). Protein E igra glavno vlogo
pri ukrivljenosti mebrane, vendar pri tvorbi virusa je potreben tudi protein M.
Mebrana predstavlja osrednji del virusne ovojnice, ki pa je z zunanje strani skrita pod
proteinsko ovojnico teh dveh proteinov. Iz ovojnice štrlijo izrastki proteina S, ki dajejo
značilno obliko krone in imajo receptor, prek katerega se prenese virus na izbrane
receptorje v mebrani gostiteljske celice. Znotraj virusne kroglice pa se nahajajo
ribonukleinski delci ali delci RNA, ki vsebujejo virusni genom in so četrti strukturni
protein N. Ta protein skrbi za zlaganje dolge verige RNA (Turk et al. 2021).
Slika 0.1 Struktura genoma SARS-CoV-2

Vir: Kim et al. 2020.
Januarja 2020 je bolezen, ki jo povzroča novi patogen, dobila ime covid-19. Z analizo
njegovega genomskega zaporedja so odkrili, da ima 79 odstotkov identitete zaporedja
s SARS-CoV, od 86,7 do 89 odstotkov identitete zaporedja s SARS podobnimi
koronavirusi, ki imajo izvor v netopirjih in 50 odstotkov identitete zaporedja pri
MERS-CoV. Kljub dokazom, da netopirji predstavljajo rezervoar za virus, pa njihova
ekološka ločitev od ljudi nakazuje, da so bile druge vrste sesalcev vmesni gostitelji.
Mednarodni odbor za taksonomijo virusov (ICTV) je novi virus istega leta poimenoval
SARS-CoV-2.
Ena najpomembnejših lastnosti koronavirusov je njihov notranji lektorski mehanizem.
Skozi proces replikacije RNA virus ustvari veliko število napak, kar povzroči
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kvazispecije - populacijo virusov z različnimi genomskimi mutacijami, ki imajo istega
gostitelja. Čeprav je stopnja mutacije koronavirusov (vključno s SARS-CoV-2)
približno desetkrat nižja kot pri drugih virusih RNA, ti virusi še vedno prejmejo nekaj
mutacij, ko se širijo od gostitelja do gostitelja (Hemarajata 2020).
Mutacija, različica in sev
Da bi se virus SARS-CoV-2 širil, mora s svojim genetskim materialom RNA
vzpostaviti okužbo, to pa naredi tako, da RNA ugrabi gostiteljsko celico in se podvoji
s pomočjo mehanizma celice.
Med postopkom podvajanja virusne RNA pogosto pride do napak, česar izid so
virusi, ki pa niso natančne kopije primarnega virusa. Te napake virusne RNA se
imenujejo mutacije, virusi s temi mutacijami pa različice, ki pa se lahko razlikujejo
glede na število mutacij.
Ko pride do mutacije na eni točki, ni nujno, da bo prišlo do spremembe gradnika,
imenovanega aminokislina. Vendar pa včasih posamezne mutacije nastanejo v delu
virusne RNA in spremenijo določeni gradnik. Lahko pride celo do tega, da več mutacij
skupaj spremeni gradnik.
Kadar ima različica drugačne fizične lastnosti in se obnaša drugače od svojega
starševskega virusa, jo poimenujemo sev. Razlike v vedenju so lahko subtilne ali
očitne.
Dejansko so vsi sevi različice, niso pa vse različice tudi sevi.
Poznamo tri najpogostejše različice SARS-CoV-2, ki pa so istočasno tudi sevi: angleška
različica (B.1.1.7), južnoafriška različica (B.1.351) in brazilska različica (P.1). V vsaki
izmed njih je več različnih mutacij (Herrero in Madzokere 2021).
Slika 0.2 Mutiranje virusa SARS-CoV-2

Vir: prirejeno po Herrero in Madzokere 2021.
Genomski nadzorni sistem
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Genomski nadzor omogoča pomembne informacije, s katerimi lahko prepoznamo in
sledimo nastajajočim patogenom, kot je SARS-CoV-2 (Lo in Jamrozy 2020).
Študija podatkov o zaporedju celotnega genoma SARS-CoV-2 (WGS) je pripomogla k
številnim ključnim ugotovitvam o tem patogenu. Da bomo lahko našli učinkovite
pristope za nadzor nad okužbo s covidom-19 in njeno zajezitev, potrebujemo več
podatkov o zaporedjih iz vzorcev iz vsega sveta. Globalno sodelovanje znanstvenikov
je usmerjeno v ustvarjanje in izmenjavo informacij, katerih uporaba je namenjena v
diagnostično testiranje in nadzor bolezni (Hemarajata 2020).
Kaj je sekvenciranje celotnega genoma (WGS)?
Sekvenciranje celotnega genoma (WGS – Whole-genome sequencing) je kompleksna
metoda, ki analizira celotni genom. Genomske informacije so poglavitnega značaja pri
ugotavljanju dednih motenj, identificiranju mutacij, ki vodijo k sledenju izbruhom
bolezni. Močno orodje za raziskave genomike so sekvencerji, ki jamčijo samemu
postopku nižje stroške in zmožnost vzpostavitve velikih količin podatkov. Prednost
sekvenciranja WGS je v tem, da zagotovi visoko ločljive podatke, hkrati pa zajema
tako velike kot majhne variante, ki bi lahko bile s ciljnimi prijemi zamujene. V kratkem
času omogoča megapodatke kot podporo za sestavljanje novih genomov (Illumina
2021).
GISAID
V času pandemije je neobhodno, da se podatki o zaporedju zadevnega patogena
shranjujejo in delijo v javno dostopnih odlagališčih. Ena izmed največjih mednarodnih
skladišč podatkov o zaporedju SARS-CoV-2 gosti GISAID (Global Initiative on
Sharing All Influenza Data) (Hemarajata 2020).
Spodbuja hitro izmenjavo podatkov o vseh virusih gripe in virusu SARS-CoV-2,
vključujoč genomska zaporedja ter sorodne klinične in epidemiološke podatke,
povezane s človeškimi virusi, geografske podatke in številčne podatke, povezane s
ptičjimi in drugimi živalskimi virusi. Namen platforme je pomagati raziskovalcem pri
njihovem razumevanju, na kak način se virusi razvijajo in širijo v času epidemije in
pandemije (GISAID 2008).
COVID CG
COVID Genetics (COVID CG) je brezplačen javni brskalnik, ki znanstvenikom nudi
možnost, da lahko v katerem koli trenutku pregledajo globalno genetsko pokrajino
virusa SARS-CoV-2. V njem so zbrani vsi sekvencirani virusni genomi SARS-CoV-2,
ki so bili naloženi v bazo podatkov GISAID in jih znanstveniki uporabljajo za
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izmenjavo virusnih genomskih informacij. Interaktivna grafika COVID CG omogoča
uporabnikom prepoznati nastajajoče genetske mutacije in virusne različice, spremljati
prisotnost mutacij in virusnih genomov na različnih lokacijah sveta ter njihovo
razširjenost skozi čas. Zaradi identifikacije različic pa se znanstveniki lažje odločijo
proti katerim bodo preizkusili cepiva in zdravljenja.
Pojavljajo se zamude pri nalaganju podatkov. COVID CG sicer potegne podatke iz
GISAID takoj, ko so razpoložljivi, vendar laboratoriji po vsem svetu poročajo o od 20
do 80 dnevni zakasnitvi pri deponiranju svojih podatkov v GISAID (McPherson 2021).

Slika 0.3 COVID-19 CG

Vir: Virological 2020.
ANALIZA GENOMSKEGA NADZORA NAD SARS-CoV-2 NA ISLANDIJI,
DANSKEM, V ZDRUŽENEM KRALJESTVU, GAMBIJI IN ZDA
Opredelitev raziskovalnega problema
V zadnjih mesecih smo priča naraščajočemu številu različic in mutacij virusa SARSCoV-2. Temu primerno se še nadalje sprejemajo vladne omejitve gibanja in zapiranja,
vseeno pa se zdi, da se vrtimo v krogu. Pandemija zahteva vse večji nadzor nad
kládom2 SARS-CoV-2, kajti zaradi pandemične utrujenosti ljudje po večmesečni

2 Klád je skupina organizmov, ki zajema skupnega prednika z vsemi njegovimi potomci (Wikipedia 2020).
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previdnosti pogosto ne upoštevajo vseh zdravstvenih ukrepov in dinamika širjenja
ostaja zaskrbljujoča. Z nastankom različic virusa se povečuje prenosljivost in razvijajo
se celo različice, ki lahko uidejo imunskim odzivom.
Z genomskim nadzorom je mogoče že zgodaj odkriti takšne različice in mutacije,
razumeti intenziteto širjenja virusa skozi čas in prostor ter biti spretnejši v
prizadevanjih za nadzor te pandemije (Collins 2021). Njegova kakovost je pogojena z
izmenjavo dovoljšnega števila sekvenciranih virusnih genomov, ki se odlagajo v
GISAID. Geografska razpršenost te baze podatkov zajema več kot 140 držav, pa
vendar večina držav je do sedaj naložila le majhno število genomskih zaporedij, zato
ostaja genomski nadzor na globalni ravni neenoten (Cyranoski 2021).
Naša primerjava štirih držav z visokim in ene države z nizkim dohodkom poudarja
nesorazmernost dohodka z nadzorom virusnega genoma, kjer Gambija po
genomskem pokritju spada v skupino najuspešnejših držav na svetu, kot so Islandija,
Danska in Združeno kraljestvo, medtem pa ZDA močno zaostajajo za njimi (COVID
CG 2021a).
Namen in cilj naloge
Namen naše raziskave je bil preučiti nadzor nad genomom SARS-CoV-2 na Islandiji,
Danskem, v Združenem kraljestvu, Gambiji in ZDA. V teoretičnem delu smo pojasnili
pojme, ki so potrebni za razumevanje empiričnega dela, to je analize genomskega
nadzora izbranih držav. V drugem delu pa smo raziskali politiko genomskega
sekvenciranja SARS-CoV-2, ki vključuje konzorcije oziroma laboratorije, ki so jih
države zasnovale v to namero in potrebna vlaganja za njen razvoj ter analizirali odziv
posamezne države na potrebe genomskega nadzora in število sekvenciranih vzorcev
virusnega genoma, ki so bili v realnem času naloženi v GISAID in prikazani z
interaktivnim oknom COVID-19 CG.
Cilj naše raziskave je bil ugotoviti kriterije učinkovitosti genomskega nadzornega
sistema nad SARS-CoV-2.
Raziskovalno vprašanje
Na podlagi kritičnega pregleda znanstvene literature smo oblikovali naslednje
vprašanje:
Kakšen mora biti učinkovit genomski nadzorni sistem nad SARS-CoV-2?
Metodologija
Uporabili smo fenomenološki pristop z analizo sekundarnih podatkov. Podatke o
organiziranju genomskih nadzornih sistemov smo pridobili z relevantnih spletnih
strani, podatke o zaporedju genoma SARS-CoV-2 skupaj z metapodatki posamezne
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države poročevalke pa iz globalne knjižnice podatkov GISAID in genomskega
sledilnika COVID CG. Predstavili smo jih z deskripcijo in s komparacijo.
Opravili smo iskanje recenziranih objavljenih člankov iz revij kot je Nature. Poiskali
smo javno dostopne članke iz akademske in raziskovalne skupnosti iz revije The
Conversation, časopisov velikega formata kot so The Washington Post, The New York
Times in The Wall Street Journal. Podatke smo črpali tudi s spletnih strani konzorcijev,
raziskovalnih in državnih inštitucij, nacionalnih inštitutov in podjetij posameznih
držav ter iz WHO in zbornika.
RAZISKAVA IN PREDSTAVITEV REZULTATOV
Centri sekvenciranja genoma SARS-CoV-2
Islandija
DeCODE Genetics s sedežem v Reykjaviku na Islandiji je vodilno podjetje na svetu pri
analizi in razumevanju človeškega genoma. Specifična znanja strokovnjakov in
obsežna genealoška baza podatkov sta pripomogla, da je podjetje odkrilo bistvene
dejavnike tveganja za mnoge pogoste bolezni, od bolezni srca in ožilja do raka
(deCODE genetics 2021).
V marcu 2020 je začelo s sekvenciranjem genoma SARS-CoV-2. V tesnem sodelovanju
z islandskim Direktoratom za zdravje in vladno agencijo, ki vrši nadzor nad
zdravstvenimi storitvami, si izmenjujejo podatke in osebje. Istočasno pa je podjetje
preuredilo velik fenotipski3 center, ki so ga uporabljali v namene preučevanja genetike
Islandcev, v preskusni center Covid-19 (Scudellari 2020).
Danska
Danski konzorcij za genom covid-19 (DCGC) je bil zasnovan marca 2020 v
sodelovanju z Univerzo Aalborgu, Državnim inštitutom Serum, bolnišnico Hvidovre
in Univerzitetno bolnišnico Aalborg. Njegova naloga je pomagati javnim
zdravstvenim organom pri sledenju širjenja SARS-CoV-2. Medtem ko se obsežna
sekvenciranja SARS-CoV-2 izvajajo na Univerzi Aalborg, se lokalna vršijo na
Državnem inštitutu Serum in še v sedmih bolnišnicah (Danish Covid-19 Genome
Consortium 2021a).
Združeno kraljestvo

3 Fenotip je zbir lastnosti organizma, ki se razvijejo zaradi vpliva njegovih genov in okolja (Wikipedia 2021a).
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Konzorcij COG-UK (Covid-19 Genomics UK Consortium) združuje javne zdravstvene
agencije, Inštitut Wellcome Sanger in več kot 12 akademskih ustanov Združenega
kraljestva. Nastal je v namen zbiranja, spremljanja in analiziranja zaporedja genomov
SARS-CoV-2.
Laboratoriji Nacionalne zdravstvene službe (NHS), laboratoriji javnega zdravja in
nacionalni centri za testiranje na koronavirus zberejo vzorce okuženih bolnikov s
covidom-19 kot del svojega diagnostičnega dela, dočim pa mreža regionalnih
laboratorijev in nacionalno vozlišče laboratorijev za zaporedje na Inštitutu Wellcome
Sanger sekvencirata virusni genom.
Inštitut Sanger poseduje enega največjih svetovnih centrov za sekvenciranje genoma,
vključujoč evropski biološki podatkovni center. Nudi centralizirano storitev za
obsežno zaporedje genoma vzorcev iz nacionalnih preskusnih centrov ‘Lighthouse
Lab’ in drugih diagnostičnih služb v delih Združenega kraljestva, ki niso zajeti v
regionalnih laboratorijih za genomsko zaporedje Konzorcija COG-UK.
Inštitut konzorciju posreduje svoje vodilno strokovno znanje na področju logistike
vzorcev, obdelave metapodatkov, bioinformativne analize in interpretacije, da ta
omogoči hitro in standardizirano zbiranje vzorcev, zaporedje podatkov, povezovanje
podatkov in vizualizacijo (Wellcome Sanger Institute 2021b).
Gambija
Enota Medicinskega raziskovalnega inštituta Gambija (MRCG) na Londonski šoli za
higieno in tropsko medicino je ena od dveh biomedicinskih raziskovalnih inštitutov,
ki jo je v Podsaharski Afriki ustanovil Medicinski raziskovalni koncil UK (MRC).
Predstavlja največjo enkratno naložbo v medicinske raziskave v državi z nizkimi in
srednjimi dohodki. Središče ima najsodobnejše tehnologije, ki omogočajo tekoče
raziskave visoko izobraženemu znanstvenemu kadru, vse to pa center postavlja v
ospredje zahodnoafriške regije (MRC Unit The Gambia 2020b).
Objekt Genomics Core je opremljen z vrsto visokotehnološke opreme za
sekvenciranje. Ponujene storitve obsegajo celovit nabor aplikacij, ki uporabljajo
platforme za zaporedje prve, druge in tretje generacije z majhno do srednjo
prepustnostjo (MRC Unit The Gambia 2019).
Združene države Amerike
Konzorcij SPHERES (Sequencing for Public Health Emergency Response,
Epidemiology and Surveillance) obsega 37 državnih in lokalnih laboratorijev za javno
zdravje, več velikih regionalnih in nacionalnih korporacij za klinično diagnostiko ter
akademske in neprofitne organizacije na področju genomike patogenov in
bioinformatike iz vse države (CDC 2020a).
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Vseeno pa nima vzpostavljenega nacionalnega sistema in dobršni del genomskega
sekvenciranja izvedejo posamezni akademski laboratoriji in ne velika genomska
vozlišča, kot bi sicer bilo za pričakovati (Cyaronski 2021). Ti laboratoriji povečini
prostovoljno prispevajo zaporedja virusnega genoma (Wan in Guarino 2021).

Investicije v genomski nadzor
Islandija
DeCODE Genetics je kot hčerinsko podjetje financirano s strani ameriškega
farmacevtskega podjetja Amgen (Scudellari 2020).
Danska
Za hiter začetek raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki naj bi ublažili koronsko
krizo, je vlada dodelila 150 milijonov danskih kron Ministrstvu za visoko šolstvo in
znanost (88 milijonov danskih kron), Danskemu sklada za inovacije (40 milijonov
danskih kron) in Neodvisnemu raziskovalnemu skladu Danske (22 milijonov danskih
kron), obenem pa so bila v ta projekt podeljena tudi velika finančna sredstva s strani
številnih danskih fundacij (Ministry of Higher Education and Science 2020).
Danski konzorcij za genom covid-19 je dobil finančno podporo s strani danske
fundacije Poul Due Jensen / Grundfos v višini 4,251.213 danskih kron in Ministrstva
za visoko šolstvo in znanost v višini 5 milijonov danskih kron (Aalborg Universitet
2021). Danes se financira prek Državnega inštituta Serum (SSI) kot del SARS-CoV-2
nadzorom, ki je pod Dansko zdravstveno upravo (Danish Covid-19 Genome
Consortium 2021a).
Združeno kraljestvo
Na dan, 11. marca 2020, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila
globalno pandemijo, je COVID-19 Genomics UK, platforma za sledenje družinskemu
drevesu koronavirusa, predložila izdelan načrt o izgradnji obširnega genomskega
nadzornega sistema glavnemu znanstvenemu direktoratu Anglije. Načrt je bil potrjen
1. aprila 2020 in za ustanovitev COG-UK je bilo odobrenih 20 milijonov funtov
(Sugden 2021).
V projekt sledenja zaporedjem SARS-CoV-2 je do sedaj bilo vloženih 32 milijonov
funtov s strani Inštituta Sanger, Ministrstva za zdravje, javnih služb socialnega varstva
in Raziskav in inovacij UK (UKRI) (Wellcome Sanger Institute Blog 2021a).
Gambija
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Gambijski Medicinski raziskovalni inštitut (MRCG) podpirajo donatorji (MRC Unit
The Gambia 2020a), ki so oktobra 2020 začeli s štiriletno afriško pobudo v višini 100
milijonov dolarjev za celotni afriški kontinent. K tej pobudi so pristopili partnerji
Afriške pobude za genomiko patogenov (Africa PGI), in sicer Afriški centri za nadzor
in preprečevanje bolezni (Africa CDC), Fundacija Bill & Melinda Gates ter vladna
agencija Ameriški centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Njen namen je
opolnomočiti strokovno osebje z znanjem in orodjem za generiranje genomskih
zaporedij ter okrepiti nadzor javnega zdravja.
Obljubljen prispevek zasebnih partnerjev Illumine in Oxford Nanopore Technologies
so tako stroji za sekvenciranje (sekvencerji) tako imenovane Nove generacije (NGS)
kot tudi usposabljanje, Microsoftov doprinos pa tehnična pomoč in podpora pri
gradnji digitalne platforme Afriška pobude za genomiko patogenov (Africa PGI)
(Chakamba 2020).
Združene države Amerike
Genomičnemu konzorciju SPHERE je bilo v novembru 2020 s strani vladne agencije
Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) podeljeno 9 milijonov ameriških
dolarjev (CDC Centers for Disease Control and Preventention 2020b).
Za leto 2021 je Bidnova administracija napovedala 200 milijonov tako zvanega pologa
za sledenje virusnim različicam (Zimmer et Weiland 2021).
Odziv držav na potrebe po genomskem nadzoru
Islandija
Islandija je začela s sekvenciranjem pozitivnih primerov covida-19 že z začetkom
pandemije. Islandska skupina znanstvenikov deCODE Genetics analizira vsak
pozitivni test na koronavirus, saj ima cilj preprečiti zdrs problematičnim primerom po
mreži navzdol. Za določanje zaporedja virusnega genoma potrebujejo relativno kratek
čas. Medtem ko ves postopek, od izolacije DNA do njegovega zaporedja, v povprečju
traja en dan in pol, islandski znanstveniki lahko določijo sev virusa v približno 3 urah.
V primerjavi z Islandijo, Združeno kraljestvo, Danska, Avstralija in Nova Zelandija,
kljub visokim stopnjam genomskega sekvenciranja, so daleč za njo. Razlog za njeno
prednost je v mapiranju genov, ki je posebnost deCODE Genetics.
Podjetje je izvršilo največjo genetsko študijo populacije na svetu. Leta 2015 je
sekvenciralo v namene dejavnikov tveganja za raka celoten genom 2.500 Islandcev in
preučilo genetski profil tretjine takratne populacije, ki je znašala 330.000 prebivalcev.
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Islandski nevrolog in ustanovitelj podjetja Stefansson, meni, da je sekvenciranje
genoma SARS-CoV-2 enostavno, saj vsebuje le 30.000 nukleotidov ali organskih
molekul. V nasprotju s tem, v njegovem laboratoriju običajno analizirajo človeški
genom, ki ga sestavlja 3,4 milijarde nukleotidov (Richard 2021). Podjetje ima osebje in
stroje za zaporedje 4.000 celotnih človeških genomov na teden v okviru svojih rednih
raziskovalnih dejavnosti (Scudellari 2020).
Danska
Spektakularni raziskovalni projekt, imenovan Flora Danica, kjer so danski
raziskovalci z tehnikami sekvenciranja DNA analizirali bakterije in arheje4 danske
mikroflore, se je moral ustaviti nemudoma spričo koronavirusa. Ekipa je hitro prešla
z bakterij na virus in začela s sekvenciranjem DNA iz vzorcev poslanih iz danskih
bolnišnic.
Sekvencirani danski genomi SARS-CoV-2 so prikazani na @nextstrain in @emblebi
takoj, ko so sekvencirani (Poul Due Jensen / Grundfos Foundation 2020).
Danski znanstveniki, ki imajo enega najboljših genomskih nadzorov na svetu, so bili
prvi, ki so ugotovili, da se sev, ki so ga prvič opazili v Veliki Britaniji in se naglo širi,
ne odziva na ustaljene načine upočasnitve pandemije.
Danski Državni inštitut Serum, ki spremlja bolezni in svetuje na področju zdravstvene
politike, poroča, da se je kljub strogemu zapiranju države število primerov obolelih za
različico povečalo za 70 odstotkov na teden. Po vzoru Islandije je tudi Danska zaradi
preverjanja mutacij z januarjem 2021 začela s sekvenciranjem vsakega pozitivnega
testa na covid-19.
Danski uslužbenci javnega zdravja so mnenja, da bi brez njihovega obsežnega
sekvenciranja sedaj imeli lažni občutek, da se situacija izboljšuje, namreč, novi potrjeni
primeri SARS-CoV-2 so v mesecu januarju bili v upadu (Birnbaum in Selsoe Sorensen
2021).
Slika 0.4 Pozitivni vzorci SARS-CoV-2 na dan 11.2.2021

4 Arheje so enocelični organizmi, ki nimajo ne jedra ne ostalih organelov (Wikipedia 2021b).
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Vir: prirejeno po Danish Covid-19 Genome Consortium 2021b.
Združeno kraljestvo
Zaradi zmogljivega genomskega nadzornega sistema covida-19, ki deluje v realnem
času, je Združenemu kraljestvu uspelo odkriti virusno mutacijo, ki je nevarnejša od
dosedanjih, kar je državo postavilo na pediestal genomike.
Čeprav so bile različice virusa prvič zabeležene v Združenem kraljestvu, Južni Afriki
in Braziliji, so bile najbolj opažene ravno v Združenem kraljestvu. Do januarja 2021 je
bilo s strani Združenega kraljestva posredovanih 44 odstotkov ali približno 190.000
genomov v globalno knjižnico GISAID. To je v povprečju 5,1 odstotkov od 4 milijonov
primerov, ki so jih odkrili v Združenem kraljestvu. Nasprotno pa je bil prispevek
večine drugih držav v to knjižnico le malo več kot 1 odstotek (Sugden 2021).
Da bi lahko dobili večji vpogled v to, koliko genomov znanstveniki sekvencirajo, kako
hitro in kako se podatki uporabljajo, je predstavljeno v nekaterih ključnih številkah, ki
se tedensko nadgrajujejo.
Do 22. 3. 2021 so sekvencirali 229.216 genomov koronavirusa. Skupno število
Združenega kraljestva na ta dan šteje 385.854 sekvenciranih testov. Podatki so prosto
dostopni za analizo preko neprofitnih spletnih baz COG-UK, ENA in GISAID.
Slika 0.5 Sekvencirani genomi COVID na dan 22.3.2021

Vir: prirejeno po Wellcome Sanger Institut Blog 2021c.
Od marca 2020 je bilo prejetih in obdelanih 19 milijonov vzorcev PCR testov, s
katerimi se testira prisotnost virusa, od katerih je bilo pozitivnih od 8 do 20 odstotkov.
Na teden obdelajo približno 20.000 vzorcev.
Do sedaj je bilo v to delo vključenih 300 zaposlenih, vštevši tisti, ki se ukvarjajo z
logistiko, programiranjem, sekvenciranjem genomov, raziskavami in razvojem ter
operacijami in analizami podatkov (Wellcome Sanger Institute blog 2021a).
Gambija
Zaradi velikega povečanja primerov covida-19 je Ministrstvo za zdravstvo Gambije
(MoH) avgusta 2020 zaprosilo za podporo Skupino za hitro podporo javnemu zdravju
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Združenega kraljestva (UK-PHRST), ki je nato napotila v Gambijo svojo
epidemiološko ekipo. Z nadzorno skupino sta si prizadevali za racionalizacijo
podatkovnih tokov na testih in primerih, razvoj novih podatkovnih tokov o
hospitalizacijah in smrtnih primerih ter izboljšanje kakovosti in popolnosti podatkov.
Razpoložljive informacije so vključili v oblike, kot so zemljevidi in grafike (Marchant
in Sanyang 2021).
V septembru 2020 pa sta Svetovna organizacija (WHO) in inštitucija Afriški centri za
nadzor in preprečevanje bolezni (Africa CDC) zasnovali 12 specializiranih in
regionalnih referenčnih laboratorijev na celotni afriški celini. Njihova funkcija je
zagotoviti storitve sekvenciranja, analizo podatkov in druge tehnične podpore, vsem
afriškim državam (WHO 2020).
Inštitut za genomiko patogenov Afrike (APGI) podpira mrežo laboratorijev z orodji,
usposabljanjem in podatkovno infrastrukturo in jim na ta način omogoča izkoristiti
ključne tehnologije genomskega zaporedja (Africa CDC 2021).
ZDA
Znanstveniki so si že od vsega začetka pandemije prizadevali za pospešitev
genomskega sekvenciranja, vendar za to ni bilo dovolj sredstev niti prave politične
volje. Bidenova vlada je sicer začela s povečevanjem stopnje nadzora, vseeno pa ni
infrastrukture in postopkov, ki so potrebni za sprejemanje, obdelavo in izmenjavo teh
podatkov na nacionalni ravni. Epidemiologinja iz Centra za zdravstveno varnost John
Hopkins (JHCHS) pravi, da sicer mnogi ameriški laboratoriji že imajo osnovno
opremo in strokovno znanje za sekvenciranje, zato ne potrebujejo dodatnih vlaganj. V
številnih primerih so finančna sredstva na voljo, le preusmeriti jih je treba (Wan in
Gaurino 2021).
Navkljub temu pa nekateri raziskovalci za sledenje različicam, kot je B.1.1.7, še vedno
uporabljajo poceni in hitro diagnostične komplete z verižno reakcijo, ki pa pogosto
zamenjajo B.1.1.7 z drugo različico. Do tega ne bi prišlo, če bi imeli močnejši genomski
nadzor (Cyranoski 2021).
Poglaviten zgodnji uvid v razumevanje širjenja virusa v ZDA ima laboratorij za
molekularno biologijo na Yaleu, ki lahko realizira zaporedje celotnega genoma.
Vendar pa vsi laboratoriji tega niso sposobni narediti, kar zmanjšuje skupna
prizadevanja po večjem številu sekvenciranih genomskih testov SARS-CoV-2
(Resnick 2021).
Na Svetu državnih in teritorialnih epidemiologov (CSTE) menijo, da zaradi
zaostajanja v primerjavi z drugimi državami, ne morejo dati natančnega števila
dnevnih zaporedij virusnega genoma. V začetku januarja 2021 je predstavnik Centrov
za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) za Washington Post naznanil, da na teden
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naredijo okrog 3.000 genomskih zaporedij virusa, konec januarja pa je dejal, da jih
država doseže 7.000 tedensko (Wan in Guarino 2021).
COVID CG – GISAID: Analiza sekvenciranih genomov SARS-CoV-2
Na dan 2. aprila 2021 je bilo v GISAID naloženih 977.650 sekvenciranih genomov
SARS-CoV-2 (GISAID 2021). Od 140 držav, ki poročajo podatke o zaporedju celotnega
virusnega genoma, se je 5 izbranih držav uvrstilo na sledeča mesta: 1. mesto je zasedla
Islandija, 4. mesto Danska, 5. mesto Združeno kraljestvo, 7. mesto Gambija in 33.
mesto ZDA (COVID CG 2021a).
Slika 0.6 Države z več in manj kot 20 sekvenc na 1.000 primerov covid-19 bolnikov

Vir: COVID CG 2021b.
Prvi graf (glej Sliko 4.3) prikazuje 4 izbrane države, ki imajo določenih več kot 20
sekvenc oziroma zaporedij virusnega genoma na 1.000 primerov covid-19 bolnikov in
1 državo, ki je do sedaj sekvencirala manj kot 20 zaporedij virusnega genoma na 1.000
primerov zbolelih za covidom-19. Na dan 2. aprila 2021 je stanje sledeče: V samem
vrhu je Islandija s 619,34 zaporedij virusnega genoma na 1.000 primerov, sledi Danska
z 210,08 zaporedij virusnega genoma na 1.000 primerov, Združeno kraljestvo s 70,52
zaporedij virusnega genoma na 1.000 primerov, Gambija s 55,87 zaporedij virusnega
genoma na 1.000 primerov in zadnje so ZDA s 6,21 zaporedij virusnega genoma na
1.000 covid-19 bolnikov.
Slika 0.7 Število vseh sekvenc

Slika 0.8 Število vseh zbolelih
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Vir: COVID CG 2021b.

Vir: COVID CG 2021b.

Medtem ko drugi graf (glej Sliko 4.4) daje vpogled v število vseh sekvenc virusnega
genoma izbranih držav od februarja 2020 do vključno z 2. aprilom 2021, pa tretji graf
(glej Sliko 4.5) kaže sliko števila vseh covid-19 bolnikov v posameznih državah med
februarjem 2020 in vključno z 2. aprilom 2021.
Od februarja 2020 pa do vključno z 2. aprilom 2021 je bilo v GISAID največ zaporedij
virusnega genoma posredovanih s strani Združenega kraljestva in sicer 310.000.
Skupno število zbolelih za covidom-19 pa znaša več kot 4,400.000.
V istem obdobju so ameriški laboratoriji v GISAID naložili 190.000 zaporedij
virusnega genoma, skupno število covid-19 bolnikov pa je večje od 31 milijonov.
Interaktivna knjižica kaže, da se tudi Danska po številu naloženih genomskih
zaporedij virusa uvršča zelo visoko. V času med februarjem 2020 in vključno z 2.
aprilom 2021 je bilo sekvenciranih približno 49.000 genomov SARS-CoV-2. Skupno
število oseb, ki so zbolele za covidom-19 je malo manj kot 230.000.
Islandija je v času pandemije do 2. aprila 2021 v bazo genomskih podatkov prispevala
3.800 sekvenc genoma SARS-CoV-2, pri čemer je dosegla malo več kot 6.200 vseh
covid-19 bolnikov.
Prispevek Gambije v globalno bazo podatkov do 2. aprila 2021 znaša 310
sekvenciranih genomskih testov koronavirusa, za covidom-19 pa je zbolelo malce več
kot 5.500 oseb (COVID CG 2021b).
Predstavitev rezultatov z odgovarjanjem na raziskovalno vprašanje
Z raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti kriterije učinkovitosti genomskega
nadzornega sistema nad SARS-CoV-2.
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Podatki, ki smo jih pridobili iz baze GISAID prikazujejo neenakomeren genomski
nadzor izbranih držav nad SARS-CoV-2. Pričakovano bi bilo, da se bodo države z
visokim dohodkom umestile najvišje na lestvici genomske pokritosti, kar v primeru
Islandije, Danske in Združenega kraljestva lahko tudi potrdimo. Pa vendar ima
Gambija višjo stopnjo genomskega zaporedja virusa kot ZDA, kar nas opozarja, da
bogastvo ni nujni dejavnik zmogljivosti.
Z analizo smo dognali, da so raziskovalna vozlišča ključna pri genomskem nadzoru.
So tista, v katere je implementiran nadzor. Raziskovalcem omogočijo ustvariti
zemljevide, ki jim prikazujejo geografsko in časovno preglednico širitve nalezljivega
seva v državi (Resnick 2021).
ZDA so edini primer, ki so v svojem delovanju dencentralizirane in nimajo
genomskega vozlišča. Temu primerno pa ne vedo, kakšne so dimenzije mutiranja
virusa v državi.
Naše raziskave so tudi pričakovano pokazale, da so investicije tisti parameter, ki je
zadolžen za infrastrukturo genomskega nadzora, rast in okrepitev njegovih nadaljnjih
prizadevanj s ciljem povečati zmogljivosti genomskega sekvenciranja v nacionalni
mreži in zmanjšati čas preusmeritve od vzorca bolnika do zaporedja genoma.
Gambijo, ki je klasificirana kot revna država, tehnološko in kadrovsko močno podpira
Združeno kraljestvo. Postavlja se v sam vrh globalne pokritosti genomskih zaporedij
virusa. Zatorej, če Gambiji postavimo ob bok razvite ZDA, lahko vidimo, da ima kar
9 krat več sekvenciranih testov na 1.000 covid-19 bolnikov od ZDA (COVID CG
2021a). Pozitivni vzorci testiranih na covid-19 so v Gambiji hitreje in v večji meri
obravnavani v postopku sekvenciranja kot pa v ZDA.
Gambija namerava povečati svoja vlaganja v sekvenciranje virusnega genoma, saj po
poročanju WHO bo cepivo do konca leta 2021 doseglo le 20 odstotkov afriškega
prebivalstva. Le na ta način bo lahko kontrolirala obseg širjenja covida-19 (Darboe
2021).
V nadaljevanju raziskovanj smo prišli do dognanj, da je takojšnja odzivnost
sekvenciranja virusnega genoma odločilna pri védenju, v katero smer se bo virus
razširil in kako hitro lahko napreduje v smislu mutiranja in njegovih različic. Dober
mehanizem takojšnjega odziva so zabeležili britanski znanstveniki, kar pa je podlaga
za gradnjo genomskega zdravstvenega sistema v prihodnosti. Tu pa lahko potegnemo
paralelo z Islandci, ki so že pred 6 leti razvili kakovosten genomski nadzorni sistem,
temelječ na vzorcu majhne in gensko homogene populacije, ki jih je pripeljala do
podrobnih podatkov o dejavnikih tveganja raka, kar pa to ne pomeni, da državi lahko
enačimo. Islandija v določanju genomskega zaporedja virusa močno prehiteva druge
države, vključujoč Združeno kraljestvo.

54

Po drugi strani pa na primeru britanskega inštituta Sanger lahko potrdimo, da so
podatki v knjižici GISAID uskladiščeni z zamudo. Medtem ko prikaz njihovih številk
na dan 22. marca 2021 kaže število skupnih sekvenc 385.100, pa je v COVID CG na
dan 2. aprila 2021 navedeno število 310.000. Razlika v skupnemu številu vseh
sekvenciranih testov Združenega kraljestva je zatorej kar 1,24 kratna. To pa zagotovo
lahko popači sliko celotne pokrajine SARS-CoV-2.
Navsezadnje, naše ugotovitve poudarjajo potrebo po stalnem genomskem
sekvenciranju. Vkljub navidezno boljši epidemiološki sliki v januarju 2021 na
Danskem, je število sekvenciranih pozitivnih testov na koronavirus pokazalo
nasprotno. Tu pa se lahko navežemo na Američane, ki zaradi slabega genomskega
nadzora ne vedo, kakšna je njihovo dejansko stanje o razširjenosti covida-19 in
njegovih mutacij.
Odgovor na raziskovalno vprašanje, kakšen mora biti učinkovit genomski nadzorni
sistem nad SARS-CoV-2, je kompleksen. Če vzamemo fenomen Islandcev in Dancev,
bi lahko rekli, da bi za potrebe kvalitetnih rezultatov morali sekvencirati genom
vsakega pozitivnega testa na koronavirus. Kajpak zmogljiv zdravstveni sistem bi
moral imeti zadostno raven genomskega sekvenciranja za odkrivanje in sledenje
mutacij in njihovih učinkov. To bi veljalo tako v primeru covida-19 kot tudi za
ponavljajoče okužbe, ki bodo morebiti nastopile v prihodnosti. Te informacije bi lahko
služile pri oblikovanju ustrezne in kakovostne politike javnega zdravja.
ZAKLJUČEK
V nalogi smo raziskovali genomski nadzor nad virusom SARS-CoV-2 na Islandiji,
Danskem, v Združenem kraljestvu, Gambiji in ZDA. Na podlagi analize strokovne
literature in analize podatkov iz genomskega brskalnika COVID CG, smo ugotovili,
da je globalni nadzor genoma, ki deluje v realnem času, nepogrešljiv pri sprejemanju
ukrepov javnega zdravja. Ključni instrument njegove učinkovitosti za to, da bo
izmenjava podatkov o genomskih zaporedij bila pravočasno izvedena, pa je
sekvenciranje vseh testov pozitivnih na covid-19, naloženih v genomsko knjižico
GISAID in prikazanih z interaktivnim oknom COVID CG.
Genomski nadzor je postal standard za analizo, čuječnost in spremljanje patogena in
lahko pripomore k obvladovanju te pandemije.
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VPLIV COVID-19 NA NAKUPOVALNE PRAKSE POTROŠNIKOV –
SPLETNO NAKUPOVANJE
UVOD
Opredelitev področja in opis problema
Pandemija novega virusa je marsikaj spremenila – med drugim tudi nakupovalne
navade potrošnikov. Drastično se je povečala spletna prodaja, to je marsikomu
trenutno tudi eden in edini vir zaslužka.
S pojavom globalizacije in digitalizacije so ljudje, kraji in izdelki postajali vse bolj
dostopni. Le z enim klikom lahko pridemo do popolnoma vsega – od hrane do letalske
karte. Z izbruhom Covid -19 so se vsi poslovni načrti, sestanki in potovanja
ustavili. Izbruh virusa je ljudi spodbudil, da so si družine prilagodile porabo živil in
spletno nakupovanje. Prazne police med epidemijo so potrošnikom povzročile kar
nekaj težav. Virus je potrošnike prisilil, da so spremenili način nakupa. Potrošniško
nakupno vedenje se je iz tradicionalnega prelevilo v spletno nakupovanje.
Raziskovalna vprašanja, na katera poskušamo odgovoriti so:
•

Kako so se nakupovalne prakse potrošnikov med epidemijo spremenile?

•

Pri kateri vrsti izdelkov se je spletna prodaja najbolj povečala?

•

Kakšen vpliv ima spletna prodaja na nakupovalne navade potrošnikov v
bodoče?

Namen in cilj
Namen raziskovalne naloge je preko analize sekundarnih virov podatkov ugotoviti
kako so med samo epidemijo Covid-19 spremenile nakupovalne metode potrošnikov.
Cilj naloge je priti do odgovorov na zgoraj zastavljena raziskovalna vprašanja.
Uporabljene metode raziskovanja
V nalogi je uporabljena metoda analiziranja sekundarnih virov podatkov in literature
ter že opravljenih raziskav v navezavi s to tematiko. Za sekundarne podatke je
značilno, da so ti zbrani, urejeni in objavljeni že predhodno. Sekundarne podatke
najprej proučimo in vrednotimo, s čemer lahko ugotovimo ali nam bodo pomagali pri
reševanju zastavljenega problema (Vidic 2002, 64). Prednost omenjene metode je
predvsem dosegljivost podatkov, na drugi strani se pa kot slabosti lahko kažejo
netočnost podatkov, podatki so lahko zastareli, nejasni ali nezanesljivi (Habjanič in
Ušaj 1998,50).
V prvem delu naloge predstavljena globalizacija v navezavi z epidemijo novega
virusa in vpliv epidemije s poudarkom na nakupne navade potrošnikov. Sledi
proučitev sekundarnih virov oziroma že izvedenih raziskav na področju sprememb
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nakupovalnih navad potrošnikov po svetu in v Sloveniji med epidemijo COVID -19
(v času prvega vala epidemije) in primerjava ter analiziranje podatkov. Na koncu so
povzete ključne ugotovitve in zaključek naloge.
GLOBALIZACIJA
Globalizacija opisuje naraščajočo soodvisnost svetovnih gospodarstev, kultur in
prebivalstva. Povzroča jo čezmejna trgovina z blagom in storitvami, tehnologijo ter
naložbenimi tokovi, ljudmi in informacijami (Kolb, 2019). Globalizacija predstavlja
zaželen razvoj v različnih pogledih. Z ustvarjanjem konkurence na globalni ravni
osvobajamo iznajdljive, podjetniške talente, hkrati pa pospešujemo tehnološke
inovacije (Seros, 4, 2003).
Nemški sociolog Beck (2003) globalizacijo vidi kot odprt, večdimenzionalen in
večkulturni lik nekakšnega procesa (Beck, 17, 2003).
Tehnologija je skrajšala razdalje med celinami, državami, mesti in ljudmi. Ljudje, ki
živijo na različnih koncih sveta, imajo zdaj podoben okus, slog in seveda tudi
dostopnost do izdelkov in storitev. Spletno nakupovanje je odprlo vrata globalizacije,
saj potrošnikom omogoča, da kupujejo izdelke od koder koli po svetu.
Splet je poenostavil možnost nakupovanja. Spletna trgovina na drobno strankam
ponuja na videz neskončno izbiro, potrošniki pa imajo veliko več nadzora nad
njihovimi
nakupi.
Trgovci in ponudniki storitev zbirajo vse več podatkov o strankah - iz uporabniških
računov in družabnih omrežij. Na podlagi teh podatkov lahko izpopolnjeni programi
z visoko natančnostjo in verjetnostjo izračunajo čas, vrsto in obseg naslednjega nakupa
stranke. To lahko prinese različne načine prilagajanja oglaševanja, interakcije s
strankami in ponudbe samih izdelkov (McCallum, 2020).
Globalizacija in COVID-19
Globalizacija je spremenila način našega življenja in zaslužka za preživetje. Posledično
sta trgovina in potovanja prepoznana kot ključna dejavnika, ki vplivata na širjenja
bolezni. Poleg tega sta rast urbanizacije in tesnejše povezovanje svetovnega
gospodarstva olajšala globalno medsebojno povezanost. Globalizacija je tako postala
bistveni mehanizem prenosa bolezni.
Porast urbanizacije in tesnejše povezovanje svetovnega gospodarstva sta olajšala
globalno medsebojno povezanost, ampak sta trgovina in potovanja, bistveni sestavini
globalizacije, ki prispevata h še večjemu širjenju nalezljivih bolezni.
V preteklosti so bile pandemije opazovane skozi zgodovino človeškega gibanja.
Bubonska kuga se je s Kitajske v Evropo prenesla po trgovskih poteh Podobno je po
gibanju vojsk v prvi svetovni vojni pandemija gripe leta 1918 povzročila več kot 50
milijonov smrtnih žrtev po vsem svetu. Ogromno drugih bolezni se je širilo po svetu
predvsem s kopenskimi in pomorskimi potovanji. Z leti je globalizacija okrepila
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prenos bolezni na svetovni ravni in s tem povzročila velike gospodarske posledice.
Tesno povezovanje gospodarstva v sodobnem času se je zato pokazalo kot bistveni
mehanizem prenosa bolezni (Shrestha, et.al, 2020).
Posledice epidemij niso opredeljene le v smislu smrtnosti, temveč tudi v vplivu na
naše vsakdanje življenje in gospodarstvo, globalizacija pa to še pospešuje in tako
povzroča ogromno stroškov. Epidemija na gospodarstvo vpliva tudi v smislu
upočasnitve gospodarske rasti prizadetih držav, kar vodi do zmanjšanja trgovine in
povečanja revščine.
Svet se od začetka pandemije COVID-19 zelo spremenil. Pandemija je imela uničujoč
vpliv na svetovno gospodarstvo in zdravje skupnosti po vsem svetu. Leta 2019 je
preko letalskih prevoznikov potovalo 4,5 milijarde potnikov, to število pa se je med
pandemijo zmanjšalo na 2,2 milijarde. Globalizacija je tako povzročila širjenje bolezni
zaradi potovanj.
Omejena potovanja in zapiranje gospodarstva in trgovine so omejili in v nekaterih
primerih celo ustavili globalizacijo, z namenom zmanjšanja hitro naraščajočega števila
okuženih s COVID-19. Vse to pa je povzročilo izgubo dohodka in motnje v svetovni
trgovini.
Vse to je še slabše za države z nižjim in srednjim dohodkom, kjer se je zaradi nizkega
socialno-ekonomskega statusa, težav z dostopom in odvisnosti od uvoza hrane
pokazalo veliko tveganje za negotovost preskrbe s hrano. Ocenjujejo, da bodo države
v razvoju zabeležile vsaj 3,6-odstotni upad BDP, med najbolj prizadetimi pa so Afrika,
Južna Azija in Južna Amerika.
Epidemija je pokazala nujno potrebo po preverjanju pripravljenosti na nesreče in
odziva javnega zdravstva. Čeprav je bil napredek v sposobnosti držav in sveta, da se
ti odzovejo na izredne razmere na področju javnega zdravja dosežen, so bile
zdravstvene sposobnosti različno močnih držav na preizkušnji. Tudi razvite države z
razvito infrastrukturo, sanitarijami in higieno, ki so bile podvržene epidemiološkim
prehodom, se soočajo s težavami pri nadzoru nad epidemijo. Manj razvite države so
preobremenjene, saj se številne države zaradi pomanjkanja infrastrukture in majhne
moči v boju z epidemijo ne morejo ustrezno odzvati in jo nadzorovati. Epidemija je
razkrila in poslabšala razlike med državami z nizkim do srednjim dohodkom, ravno
tako med razvitimi državami z visokim dohodkom ter med revnimi in bogatimi.
Ravno tako je epidemija razkrila neustrezne sisteme nadzora po vsem svetu in
nezmožnost odkrivanja in nadzora same epidemije (Shrestha, et.al, 2020).
VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA CELOTEN SVET
Konec leta 2019 se je na svetu pojavila epidemija novega koronavirusa (SARS-CoV-2),
ki so jo prvič opazili v Wuhanu na Kitajskem. COVID-19, bolezen, ki jo povzroča
SARS-CoV 2, kaže se s spektrom simptomov, ti so lahko blagi ali hujše oblike.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 11. marca 2020 razglasila pandemijo
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COVID-19, od 21. oktobra 2020 pa je po vsem svetu zabeleženo več kot 41 milijonov
potrjenih primerov in več kot 1,13 milijona smrtnih žrtev.
Vpliv, ki ga lahko ima COVID-19 na zdravstvene sisteme po vsem svetu je različen.
Države z nizkimi in srednjimi dohodki in z manj razvitimi zdravstvenimi sistemi se
bodo verjetno soočale z večjimi izzivi in ostale bolj ranljive pri samem nadzorovanju
COVID-19, v primerjavi z državami z višjimi dohodki (Shrestha, et.al, 2020).
Vpliv epidemije Covid-19 na navade potrošnikov
Kriza COVID-19 je prisilila potrošnike, da hitro spremenijo svoje nakupovalne
navade, mnoge pa je spodbudilo, da so prvič poskusili s spletnim nakupovanjem.
Čeprav so nakupi preko spletnih trgovin že kar nekaj let v porastu, smo prvič opazili
tako nenaden in razširjen premik od fizičnega nakupovanja v trgovinah k spletnemu
nakupovanju.
V številnih državah po svetu nas je epidemija prisilila, da smo ljudje znatno omejili
fizične stike. Socialno distanciranje z namenom izogibanju okužbam, s strogimi ukrepi
zapiranja držav je skoraj popolnoma ustavilo velik del prodajanja izdelkov v fizičnih
trgovinah (OECD, 2020) .
NAKUPOVALNE PRAKSE POTROŠNIKOV MED EPIDEMIJO –
SPLETNEGA NAKUPOVANJA

PORAST

Nakupovalne prakse potrošnikov med epidemijo po Svetu
Za pomoč trgovcem na drobno in podjetjem, ki svoje izdelke prodajajo preko spleta
in z namenom, da ponudniki prilagodijo svoje storitve strankam, je bila med
potrošniki v ZDA izvedena raziskava. Rezultati omenjene raziskave ponujajo
uporabne in praktične smernice za podjetja, ki so prešla na spletno prodajo izdelkov
– rezultati prikazujejo, kako COVID-19 danes vpliva na spletno nakupovanje in kaj
pričakovati – (kako se bodo potrošnikove nakupovalne navade spremenile) po koncu
krize.
Raziskava je bila opravljena s strani podjetja Namogoo, izvedena je bila konec aprila
2020, njen vzorec je bil 1.091 odraslih iz Združenih držav Amerike. Rezultati
raziskave so zaokroženi na najbližji odstotek.
Graf 1: Spol, starost in dohodek gospodinjstva
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Vir: Namogoo, 2020.
V raziskavi je sodelovalo 57 % žensk in 53 % moških. Od tega jih je 36 % spadalo v
starostno skupino od 45-60 let, 28 % med 30-44 let, 25 % od 18-19 let in 11 % v starostno
skupino nad 60 let. Pri večini (40 %) je dohodek gospodinjstva znašal med 25.000 –
74.999 USD.
Graf 2: Kako je izbruh koronavirusa vplival na potrošnike pri spletnem
nakupovanju?

Vir: Namogoo, 2020.
14% jih je prvič nakupovalo preko spleta, 56% pa je nakupovanje preko spleta že prej
prakticiralo in je nakupovanje preko spleta le še povečalo(Etzioni, 2020).
Zaradi izbruha epidemije je spletno nakupovanje postalo glavnina kar se tiče
nakupovalnih navad potrošnikov. Čeprav je večina vprašanih že prej nakupovala
preko spleta, jih je kriza spodbudila, da se je to še povečalo - hkrati pa jih je veliko
število spodbudilo, da se prvič soočijo s tem načinom nakupovanja.
Graf 3:Kako potrošniki pričakujejo, da, da se bo po koncu epidemije njihova
spletna poraba za izdelke spremenila?
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Vir: Namogoo, 2020.
Večina vprašanih pričakuje, da bodo nakupovanje preko spleta še naprej prakticirali
oz. se bo njihovo spletno nakupovanje v bodoče še povečalo. 51% jih namerava po
koncu krize kupovati prek spleta vsaj toliko kot do sedaj, 24% pa jih dejansko
pričakuje, da bodo preko spleta v bodoče nakupovali še več.
Graf 4: Koliko potrošniki pričakujejo, da bodo porabili za nakupe preko spleta v
nadaljnje?

Vir: Namogoo, 2020.
40% jih pričakuje, da bodo tudi v bodoče porabili za nakupovanje preko spleta več kot
100 USD na mesec. V času, ko so izpolnili raziskavo, je 91% anketirancev že opravilo
vsaj en nakup preko spleta oz. jih je to nameravalo storiti (v nakup niso vključena
živila). 68% jih je pričakovalo, da bo do konca meseca njihova spletna poraba dosegla
50 USD(Etzioni, 2020).
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Graf 5: Katere izdelke so potrošniki največ nakupovali preko spleta od začetka
epidemije?

Vir: Namogoo, 2020.
Več kot 45% jih je preko spleta kupovalo oblačila, gospodinjske predmete in izdelke
za osebno nego.
Od začetka izbruha je več anketirancev kupovalo izdelke za osebno nego in
gospodinjske izdelke kot kateri koli drug izdelek. Hrana in oblačila so po
priljubljenosti zaostajali za njimi, saj je tovrstne nakupe med epidemijo opravilo manj
kot 50 % (Etzioni, 2020).
Graf 6: Na kakšen način potrošniki največ nakupujejo preko spleta?

Vir: Namogoo, 2020.
27% jih preko spleta nakupuje preko mobilnih aplikacij. Velika večina anketirancev
(39%) je dejala, da pogosteje nakupujejo preko spletnih strani na mobilnem telefonu.
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Pri teh so kupci bolj dovzetni za motnje, kot je na primer stalno prikazovanje motečih
oglasov (Etzioni, 2020).
Graf 7: Kaj najbolj vpliva na odločitev potrošnika za nakup izdelka preko spleta?

Vir: Namogoo, 2020.
Da bi ocenili, kateri dejavniki najbolj vplivajo na odločitve potrošnikov o spletnem
nakupovanju med izbruhom virusa, so vprašane prosili, naj uvrstijo 5 dejavnikov med
najbolj in najmanj pomembne. Več kot polovica vprašanih je na prvo mesto uvrstila
ceno, skupaj 51% pa jih je navedlo, da je cena eden najpomembnejših dejavnikov pri
njihovih odločitvah pri nakupu (Etzioni , 2020).
Graf 8: Koliko ljudi bi med nakupom izdelka v spletni trgovini kliknilo oglas, ki
prikazuje podoben izdelek po nižji ceni iz konkurenčne trgovine?
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Vir: Namogoo, 2020.
35 % potrošnikov bo najverjetneje kliknilo na prikazujoče se oglase.
Prikazujoči oglasi s promocijami konkurentov so predstavljeni v več kot 20% vseh sej
spletnega nakupovanja skozi leto. Ko so bili anketirani vprašani, ali bodo kliknili
oglas, ki se bo pojavil med njihovo sejo in jim ponudil ugodnejšo alternativo, jih je le
4% odgovorilo, da oglasa zagotovo ne bi kliknilo. Ta ugotovitev prikazuje, kako lahko
občutljivost na cene škoduje prodajnim številkam trgovcev, zlasti ob običajni uporabi
spletnih strani in ne mobilnih aplikacij (Etzioni, 2020).
V ZDA sta se fizična prodaja na drobno in prehrambene storitve med februarjem in
aprilom 2020 zmanjšali za 7,7% v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Vendar pa
se je prodaja živil v tem času pri ponudnikih spletne trgovine povečala za 16 %. V EU
se je spletna prodaja aprila 2020 v primerjavi z aprilom 2019 povečala za 30%, medtem
ko se je celotna prodaja na drobno zmanjšala za 17,9% (OECD, 2020) .
Ko se je v ZDA delež spletne trgovine med prvim četrtletjem 2018 in prvim četrtletjem
2020 le počasi povečeval (z 9,6% na 11,8%), je med prvim in drugim četrtletjem 2020
dosegel kar 16,1%. Podobne spremembe je opaziti tudi na Kitajskem, kjer je delež
spletne prodaje na drobno med januarjem in avgustom 2020 dosegel kar 24,6%,
medtem ko je leta 2018 dosegel 17,3%, leta 2019 pa 19,4% (OECD, 2020).
Slika 9: Spletna prodaja VB in ZDA (2018-2020) (slika1); prihodki iz prodaje EU
(2019-2020) (slika 2)

Vir: OECD na podlagi podatkov ameriškega urada za popis prebivalstva , urada za
državno statistiko v Združenem kraljestvu in Eurostata, 2020.
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Junija 2020 je bila v ZDA in Kanadi med potrošniki izvedena raziskava glede
spremenjenih nakupovalnih navad v času epidemije (marec do junij 2020). 53%
severnoameriških kupcev je potrdilo, da je epidemija spremenila njihov način
nakupovanja. 52% kupcev pravi, da so večino nakupovanja opravili preko spleta. Za
nekatere so spletni nakupi postali varnejša možnost - in njihova prednostna izbira tudi ko so se trgovine spet odprle: 51% anketiranih je potrdilo, da se med pandemijo
počutijo bolj neprijetno pri nakupovanju v fizičnih trgovinah (Winter, 2020).
83% kupcev je v prvih treh mesecih epidemije opravilo vsaj en spletni nakup. 60% jih
je v tem obdobju v primerjavi z začetkom leta nakupovalo več prek spleta, 6% pa je to
storilo prvič. Največji porast spletnih nakupov je bil med potrošniki starimi od 18-34
let (68%), le 9% teh pa je bilo nakupovanje preko spleta nekaj novega (Winter, 2020).
Najmanj 47.000 verig trgovin po ZDA je me epidemijo začasno zaprlo svoja vrata in
povečalo se je povpraševanje po nakupih izdelkov preko spleta. V zadnji četrtini leta
2019 je spletna trgovina v ZDA predstavljala 11,4% celotne prodaje.
Analiza, ki jo je izvedelo podjetje Klaviyo, kaže na strmo rast spletne prodaje, ki se je
začela okoli 1. marca 2020 in vse bolj narašča. To vključuje rast prodaje izdelkov, ki
naj bi jih bolj uporabljali med časom samoizolacije - pisarniški material, igrače in
športna oprema (Winter, 2020).
Podjetja, ki potrošnikom omogočajo nakupovanje od doma, imajo priložnost še bolj
razširiti svojo prodajo in jo približati potrošnikom. Med letoma 2002 in 2003 (SARS)
se je družbama Alibaba in JD.com drastično povečala prodaja in s tem so se njihove
platforme še bolj razširile – tu se gre predvsem za prepoznavanje spreminjajočih se
potreb potrošnikov. Tudi epidemija COVID-19 je kar precej spremenila navade
spletnega nakupovanja (Winter, 2020).
Graf 9: Delež kupcev živil preko spleta v ZDA v prvem mesecu izbruha Covid-19

Vir: Civic Science, 2020
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Po podatki Civic Science je raziskava v ZDA pokazala, da je 41% kupcev 22. marca
2020 kar 41 % kupcev nakupovalo živila preko spleta, medtem ko je 1. marca 2020
preko spleta nakupovalo le 11 % kupcev (Shalooian, 2020).
Študija podjetja Nielsen kaže, kako hitro lahko potrošniki obdelajo nove informacije.
Nova stranka lahko stane sedemkrat več kot zadrževanje obstoječe, zato je zaradi
pridobivanja kupcev v teh časih finančna priložnost, da podjetja tudi po koncu krize
obdržijo te stranke.
Ko potrošniki oblikujejo navade v nenavadnih obdobjih strokovnjaki trdijo, da se teh
navad držijo še naprej Strokovnjaki pravijo, da je za neko stvar potrebnih 21 dni, da
nam pride v navado, mnogi pa so to mejo že presegli.
Vpliv epidemije spodbuja rast spletne prodaje tehničnih pripomočkov in opreme, saj
ti ki skrbijo za življenjski slog socialno oddaljenih potrošnikov.
Povečano je povpraševanje po naročniških storitvah kot so npr. Netflix, Spotify in
Twitch . V pričakovanju tega povečanja povpraševanja se je Evropska unija z
Netflixom dejansko dogovorila, da bo njihovo hitrost upočasnila za 25%, da bi
zagotovila pravilno delovanje širokopasovnih omrežij. Podobno je prišlo do rasti pri
pripomočkih, ki olajšujejo digitalno komunikacijo in delo od doma (paltforma Zoom)
ter spletnih trgovcev na drobno, ki omogočajo skoraj normalno življenje med
samoizolacijo in socialnim distanciranjem.
Ker morajo ljudje delati, se prehranjevati, skrbeti za otroke in jih šolati, se zabavati in
telovaditi od doma, so nekateri predmeti postali bolj pomembni kot kdajkoli (športna
oprema, pisarniški material, igrače, tehnični izdelki).
Ljudje smo večinoma omejeni na svoje domove in več časa preživimo na svojih
prenosnikih in namiznih računalnikih, kot smo prej. Manj časa smo na mobilnih
napravah, saj so te bolj priročne v času, ko smo tudi sami bolj mobilni (na poti, v
službi, itd.).
Prednostni kriteriji za nakup izdelka
Med epidemijo je zaznati spremenjene nakupovalne prioritete, raziskave podjetja
MarketingWeek kažejo, da so se zaradi krize COVID-19 prednostni kriteriji med
potrošniki za nakup nekega izdelka spremenili.
Graf 10: Ključne prednosti za nakup izdelka pred in v času Covid-19
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Vir: Marketing Week, 2020
Pred epidemijo je bila pri nakupu izdelkov na prvem mestu ključna kakovost (48%),
sledili sta cena (47%) in blagovna znamka (24%). V času epidemije pa je na prvem
mestu razpoložljivost izdelka (49%), cena (36%) in na zadnjem mestu kakovost (34%)
(Shalooian, 2020).
Leta 2020 je bila s strani Univerze na Švedskem izvedena študija, preko katere so želeli
ugotoviti ali se je obnašanje potrošnikov pri nakupu med epidemijo spremenilo na
podlagi občutljivosti na cene in kakovosti izdelkov v dveh kategorijah živil - mesu ter
sadju in zelenjavi. Uporabljena je bila kvantitativna metoda, pri kateri so bili
potrošniki v Avstriji in na Švedskem anketirani preko spletnega vprašalnika.
Analiziranih je bilo 169 odzivov potrošnikov. Rezultati kažejo, da se je nakupno
vedenje glede cenovne občutljivosti in zaznane kakovosti mesa, sadja in zelenjave
med pandemijo COVID-19 spremenilo (Pärson in Vancic, 2020).
Spletna prodaja v času epidemije
Za blagovne znamke je to priložnost, da razširijo svoj trg in dosežejo nove potencialne
stranke, saj bodo zdaj potrošniki preizkusili nove izdelke, ki jih prej niso uporabljali.
Da bi jih uspešno dosegli, bi morala podjetja tržiti svojo ponudbo in ciljati na širše
občinstvo.
Spletna prodaja se je povečevala že pred epidemijo. Ta je rast le še pospešila, zato
lahko pričakujemo, da bo spletno poslovanje po epidemiji še naprej naraščalo.
Maloprodajna prodaja preko spleta je na svetovni ravni leta 2019 znašala 3,53 bilijona
ameriških dolarjev, prihodki od spletne prodaje pa naj bi leta 2022 dosegli 6,54 bilijona
ameriških dolarjev – v tem ni upoštevan vpliv COVID-19, saj so končni rezultati še
negotovi.
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Trenutno povpraševanje je tudi velika priložnost, da se manjše blagovne znamke
uveljavijo, saj potrošniki iščejo alternative preobremenjenim storitvam, kot so npr.
Amazon, E-bay idr. (Digital Silk, 2020).
Nakupovalne navade med epidemijo v Sloveniji
Tudi v Sloveniji je zaznati, da je korona kriza drastično vplivala na nakupovalne
navade državljanov. Zaradi vse nižjih dohodkov, tudi za nakupe zapravimo vse manj
denarja in bolj varčujemo. Bolj kot za ostale izdelke denar zapravimo raje za osnovne
dobrine (hrana, pripomočki za gospodinjstvo, osebno nego itd.). Slovenci tudi vse
pogosteje posegamo po domačih izdelkih, po podatkih Mediane nas je skoraj 20%
začelo kupovati domače izdelke, katerih pred epidemijo nismo kupovali. 2/3
potrošnikov se kljub temu za nakup slovenskih izdelkov odloči zgolj v primeru, če
cena le-teh ni višja od uvoženih. 83 % vprašanih, ki ne kupujejo slovenskih izdelkov,
kot glavni razlog za izbiro tujih izdelkov navaja ravno ceno.
Raziskava Inštituta za nutricionistiko kaže, da si je 60 % slovenskih gospodinjstev je
za nakupe pripravilo nakupovalne sezname. Pogostost nakupovanja se je pri nas
znižala na tedensko raven ali še redkeje. 20 % vprašanih se bo tega držalo tudi po
koncu epidemije.
Kar se spletnega nakupovanja v Sloveniji tiče, se je najbolj povečala spletna prodaja
tehničnih izdelkov (zaradi dela in šolanja na daljavo), izdelkov za sprostitev in zabavo
(konzole, tablice), ter pripomočkov za fizično aktivnost. Ne gre zanemariti niti
spletnih nakupov živil in osnovnih potrebščin. Vse več prodaje se odvije tudi na
družabnih omrežjih (prilagoditev ponudbe glede na obiskovanje spletnih strani)
(Siol.net, 2020).
Pri Mercatorju beležijo do 10-krat več spletnih nakupov kot na začetku leta, v Sparu
pa za kar 20-krat, kjer menijo, da je svoje spletno naročilo oddati več kot 22.000 kupcev
dnevno. Na drugi strani so v trgovini Tuš zaznali 3600 % rast spletnih nakupov in 13kratno povečanje prijav s spletno trgovino. Menijo, da 40 % njihovih kupcev trajno
spremenilo svoje nakupovalne navade.
V letu 2020 je nakup preko spleta opravil vsak drugi Slovenec – tu prevladujejo nakupi
oblačil, športne opreme, tem sledijo nakupi izdelkov za dom. V Sloveniji spletna
ponudba živil še vedno ni dovolj razvita in uveljavljena. Še vedno smo v samem vrhu
držav po številu fizičnih trgovin na prebivalca. (Rabuza, 2020). V povprečju se je pri
nas delež spletne prodaje v 2020 povečal za cca 30 % v primerjavi z začetkom leta (Eposavje, 2020). Slovenski spletni ponudnik tehničnih izdelkov Mimovrste od marca
2020 beleži veliko rast prodaje – po prvem valu epidemije za cca 50%, v drugem valu
(konec oktobra 2020) pa za kar 70%. (E-posavje, 2020)
Graf 11: Pogostost spletnega nakupovanja
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Vir: Mastercard, 2020.
Mediana je za Mastercard julija 2020 izvedla raziskavo, ki prikazuje pogostost
spletnega nakupovanja na vzorcu 705 Slovencev, starih od 18 – 75 let. Izvedena je bila
primerjava z raziskavo MasterIndex iz leta 2019, katere vzorec so bili Slovenci stari od
18-55 let.
Iz grafa je razvidno, da je v zadnjem mesecu (junij 2020) nakup preko spleta opravilo
74 % anketiranih. V primerjavi z zadnjo raziskavo Masterindex (november 2019) se je
delež povečal za 18 % (iz 60 % na 78 %). 59% anketiranih je preko spleta nakupovalo
približno enako pogosto pred in po epidemiji, 12 % jih nakupuje še pogosteje, 5 % pa
je novih spletnih kupcev.
(Gabrovšek, 2020).
Najbolj rastoče in padajoče prodajane kategorije izdelkov preko spletne prodaje
Epidemija COVID-19 pomembno vplivala na vse vidike življenja, tudi na to, kako
ljudje kupujejo svoje potrebe in ne tako nujne potrebe.
Podjetje Stackline je analiziralo prodajo spletne prodaje po ZDA in sestavilo seznam
najhitreje rastočih in propadajočih kategorij spletne prodaje (marec 2020 v primerjavi
z marcem 2019) (Jones, 2020).
Ko se ljudje sprijaznijo z novimi življenjskimi razmerami, se njihovo nakupno vedenje
prilagodi njihovim potrebam. Čeprav se je panično nakupovanje v nekaterih državah
zmanjšalo, nekateri potrošniki še naprej delajo zaloge določenih izdelkov.
Zaradi spremenjenega vedenja je po določenih kategorijah izdelkov naraslo
povpraševanje (Jones, 2020).
Slika 10: Najbolj rastoče in padajoče prodajane kategorije izdelkov preko spletne
prodaje
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Vir: Visual Capitalist, 2020
Iz spodnje razpredelnice lahko vidimo, da potrošniki med izolacijo razmišljajo o
pozitivnih spremembah svojega življenjskega sloga. Spodnja tabela prikazuje izdelke
pri katerih je spletna prodaja najbolj narasla.

Tabela 1: Najbolj rastoče prodajane kategorije izdelkov preko spletne prodaje
Uvrstitev
(mesto)

Kategorija

% Spremembe v marcu (2020 v primerjavi z
2019)

1

Rokavice za enkratno uporabo

670%

2

Stroji za kruh

652%

3

Zdravila za kašelj in prehlad

535%

4

Juhe

397%

5

Riž

386%

6

Pakirana živila

377%

7

Sadje

326%

8

Uteži za treniranje

307%
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9

Mleko in smetana

10

Pripomočki
posode

11

Papirnate brisače

264%

12

Milo za roke in razkužila

262%

13

Testenine

249%

15

Moka

238%

14

Zelenjava

238%

16

Pripomočki za nego obraza

235%

17

Zdravstveni pripomočki

232%

18

Pripomočki za žensko higieno

215%

19

Žita

214%

20

Generatorji električne energije

210%

za

279%
pomivanje 275%

Vir: Visual Capitalist, 2020
Odpoved večine dogodkov in počitnic vpliva tudi na nakup določenih izdelkov.
Spodnja tabela prikazuje izdelke pri katerih je spletna prodaja najbolj upadla.

Tabela 2: Najhitreje upadajoče kategorije spletne prodaje
Uvrstitev Kategorija
(mesto)

% spremembe v marcu (2020 v
primerjavi z 2019)

1

Prtljaga in kovčki

-77%

2

Aktovke

-77%

3

Kamere

-64%

4

Moške kopalke

-64%

5

Poročna oblačila

-63%

6

Moška formalna oblačila

-62%

7

Ženske kopalke

-59%

8

Oblačila za surfanje

-59%
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9

Fantovski športni copati

-59%

10

Športne torbe

-57%

11

Nahrbtniki

-56%

12

Oprema za potapljanje

-56%

13

Dekliške kopalke

-55%

14

Oprema za baseball

-55%

15

Pripomočki za prireditve in -55%
zabave

16

Zaščitna oprema za motocikle

-55%

17

Torbe in etuiji za kamere

-54%

18

Ženske obleke

-53%

19

Ženski škornji

-51%

20

Strešni kovčki

-51%

Vir: Visual Capitalist, 2020
Uradno največji svetovni trgovec Amazon je sporočil, da ne more več slediti
povpraševanju potrošnikov - posledično prihaja do vse večjih zamud dostave
izdelkov.
To predstavlja dvorezen meč, saj bi nova dinamika, ki prinaša nekaterim trgovcem
povpraševanje lahko povzročila tudi prezgodnji konec poslovanja za druge (Jones,
2020).
Spletna platforma SEMrush je izvedla raziskavo, kako se je povpraševanje
potrošnikov spreminjalo v času epidemije, katere panoge so zabeležile največji porast
prometa in kateri izdelki so na vrhu seznama najbolj iskanih na spletu.
Podatki o prometu so izbrani iz najbolj priljubljenih spletnih mest v vsaki
panogi. Glede na to, da gre za pretežno obsežne iskalne kategorije, nekaj procentno
povečanje pomeni milijone novih obiskovalcev spletnega mesta (Andrienko, 2020).
Slika 11: Vpliv koronavirusa na povpraševanje po potrošniškem blagu (SEMrush)

75

Vir: SEMrush, 2020
Graf 12:Obisk spletnih trgovin s knjigami in literaturo (Jan 2020-Mar 2020)

Vir: SEMrush, 2020
V kategoriji knjige in literatura se je v celoti povečal promet (za 16 %). Opaziti je tudi
porast povpraševanja po zvočnih knjigah, pri čemer sta se na vrhu seznama uvrstila
Scribd in Audible (Andrienko, 2020).
Graf 13: Obisk spletnih trgovin z medicinskimi pripomočki (Jan 2020-Mar 2020)
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Vir: SEMrush, 2020
Pri spletnih iskanjih prevladujejo velike lekarniške verige, zasedajo drugo največjo
rast prometa v vseh panogah (+9%) - Walgreens, CVS, Riteaid idr. Nekatera
omogočajo tudi sledenje cen in popustov, ki jih lahko koristimo na izdelke
(Andrienko, 2020).
Graf 14:Obisk spletnih trgovin s prodajo izdelkov za dom (Jan 2020 – Mar 2020)

Vir: SEMrush, 2020
Dom se je v času epidemije pri mnogih spremenil v pisarno, restavracijo in šolsko
učilnico. Posledično je marsikdo moral urediti oz. opremiti svoje prostore, da so ti
karseda funkcionalni. Promet v tej kategoriji se je povečal za 7%. Med najbolj
obiskanimi spletnimi mesti so IKEA, HomeDepot in Pottery Barn (Andrienko, 2020).
Graf 15: Obisk spletnih trgovin na drobno (Jan 2020 – Mar 2020)
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Vir: SEMrush, 2020
V tej kategoriji se je zaznalo 5% povečanje prometa – to je več kot 14 milijard
mesečnega prometa. V treh mesecih je v tej kategoriji zaznati več kot 1,5 milijarde
novih obiskovalcev (Andrienko, 2020).
Graf 16:Obisk spletnih trgovin z oblačili (Jan 2020 – Mar 2020)

Vir: SEMrush, 2020
Veliko trgovin z oblačili je svojo prodajo pospeševalo z raznimi popusti. Skoraj 2,6
milijarde ljudi je obiskalo spletna mesta kot so Nike, Macy's, Wildberries, H&M in
ostale (Andrienko, 2020).
Graf 17: Obisk spletnih trgovin (Marec 2020)
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Vir: SEMrush, 2020
Amazon, eBay, Walmart, Apple in Aliexpress - vsi ti velikani so absolutni zmagovalci
koronakrize (Andrienko, 2020).
Slika 12: Najbolj obiskane kategorije izdelkov spletne trgovine eBay (Feb 2020-Mar
2020)

Vir: SEMrush, 2020
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Največji porast je zaznati v kategorijah kot so darila in hobiji, pametni telefoni Apple
in pametne ure (Andrienko, 2020).
Slika 13: Najbolj obiskane kategorije spletne prodaje trgovine Walmart (Marec
2020)

Vir: SEMrush, 2020
Najbolj obiskane kategorije izdelkov spletne prodaje trgovine Walmart niso nič
povezane z živili. Med najbolj dominantnimi na trgu so konzole za video igre, ravno
tako toaletni papir, dezinfekcijski robčki in sredstva za razkuževanje rok (Andrienko,
2020).
Moško in žensko vedenje pri nakupovanju se razlikuje
Podatki kažejo, da se vedenje nakupovanja spreminja na podlagi generacijskih razlik,
ampak opažamo tudi razlike na podlagi spola.
Skoraj polovica anketiranih moških (47%) je dejala, da epidemija vplivala na njihove
nakupovalne navade, v primerjavi z 41 % žensk. Poleg tega se je 38 % moških v
primerjavi s 33 % žensk strinjalo, da je to vplivalo na to, kje in kako kupujejo. Več kot
tretjina moških in žensk (34 % in 35 %) je poročala o zmanjšanju porabe zaradi
epidemije.
Na vprašanje o vrstah izdelkov, ki so jih anketiranci kupovali več, je večje število
moških poročalo o nakupu izdelkov z živili (22%), izdelkov za osebno nego (14%),
izdelkov za zdravje in gospodinjstvo (13%) ter kozmetike (7%). Medtem, ko ženske
svoje nakupe povečujejo v manjšem številu: izdelki z živili (17%), izdelki za osebno
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nego in izdelki za gospodinjstvo (13%), izdelki za zdravje (11%) in izdelki za lepoto /
kozmetika (6%).
24% moških v primerjavi z 18 % žensk je poročalo o povečanju nakupov preko spleta
(Petro, 2020).
Spletna prodaja živil
Spletna prodaja živil se je v drugem tednu marca 2020 drastično povečala. Naslednji
graf s podatki Rakuten Intelligence prikazuje velik porast spletne prodaje živil v
ZDA. Preostali del spletne prodaje se je ravno tako nekoliko povečal, vendar ni
zaznati drastične rasti.
Graf 18: Spletna prodaja v začetku epidemije leta 2020 v ZDA

Vir: Rakuten Intelligence, 2020
Podjetje Shipbob, ki skrbi za dostavo iz spletnih trgovin je zbralo podatke več kot
3000 svojih uporabnikov. Poročajo, da je rast spletne prodaje hrane in pijače v letu
2020 višja za 18,8% (Shipbob, 2020).
Spletna prodaja ostalih izdelkov
Spletno nakupovanje je način nakupovanja izdelkov preko elektronskih naprav.
Spletno nakupovanje ima svoje prednosti; določeni izdelki so cenejši, prihranimo
veliko časa, potnih stroškov itd. a kljub temu ljudje po večini raje kupujemo izdelke
fizično, da izdelek vidimo, primerjamo, ga ocenimo in takoj vidimo njegovo kvaliteto.
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Leta 2020 je bila izvedena raziskava, v kateri so želeli ugotoviti ali koronavirus
spodbuja ljudi k spletnemu nakupovanju in ali bodo ljudje še naprej kupovali po
spletu v enakem obsegu kot zdaj ko so trgovine zaprte. Za zbiranje podatkov je
uporabljen vprašalnik, ki vsebuje šest različnih vprašanj. Objavljen je bil na socialnih
omrežjih in izpolnjen s strani 205 ljudi
(Muhammad et.all.,2020).
Graf 19: Nakup izdelkov preko spleta

Vir: Muhammad et.all., 2020
61% ljudi kupuje preko spleta, 31% se jih izogiba in 7% ni opredeljenih.
Graf 20: Nakup več izdelkov preko spleta kot v
koronavirusom

fizičnih

trgovinah med

Vir: Muhammad et.all., 2020
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61% ljudi v času koronavirusa kupuje več izdelkov preko spleta, 31% jih je navedlo,
da ne kupuje preko spleta, 8 % pa je neopredeljenih.

Graf 21: Spletno nakupovanje v času koronavirusa je bolj udobno v primerjavi s
fizičnim nakupovanjem

Vir: Muhammad et.all., 2020
Skoraj 37% vprašanih meni, da je nakup izdelkov po spletu bolj udoben v primerjavi
s fizičnim nakupovanjem med COVID-19, 50% ljudi se s tem ne strinja, 13 % jih je
neopredeljenih.
Graf 22: Spletna prodaja različnih kategorij izdelkov v času epidemije v 2020 v ZDA

Vir: Common Thread Collective, 2020
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Poleg trgovine z živili spletna prodaja zajema tudi številne izdelke v drugih
kategorijah. Podjetje Common Thread Collective je izvedlo študijo, ki zajema najbolj
prodajane kategorije izdelkov v času epidemije leta 2020 v ZDA.
Iz grafa je razbrati, da je najbolj povečana spletna prodaja (v času epidemije 2020 v
ZDA) medicinskih izdelkov, sledijo pripomočki za dom in pripomočki za dojenčke.
Na drugi strani je zaznati velik upad prodaje torb in izdelkov za potovanja ter
luksuznih izdelkov in nakita (Orendorff, 2020).
Po podatkih Nielsena (podjetje, ki se ukvarja s tržnimi raziskavami) se je prodaja
izdelkov, kot so higienske in medicinske maske, povečala za več kot 300%. Izdelki za
zdravje in varnost se kupujejo veliko hitreje, kot jih je mogoče proizvesti. Druga
kategorija embalažnega blaga, ki je v razcvetu prodaje so izdelki, ki lahko ostanejo dlje
na policah (konzervirana hrana, izdelki z dolgim rokom trajanja) (Nielsen
Investigation., 2020).
Da bi se izognili gneči v supermarketih, veliko ljudi izbira BOPIS (nakup prek spleta,
prevzem v trgovini) ali možnosti dostave. Prenosi mobilnih aplikacij, kot sta Instacart
in Shipt, ki ljudem omogočajo nakup na daljavo in brezstičen prevzem izdelkov, so se
povečali za 124% (za Shipt) in 218% (za Instacart) (Meyersohn, 2020).
Medtem, ko se pri nekaterih izdelkih zaradi trenutnih razmer prodaja povečuje, pri
drugih prodaja drastično pada . Poleg očitnih, kot so izdelki povezani s potovanji,
načrtovanjem zabav itd. se velik upad prodaje pozna tudi na prodaji luksuznega
blaga. Vogue Business je za leto 2020 zaradi epidemije načrtoval izgubo do 10 milijard
dolarjev. To je deloma tudi zato, ker se luksuzno blago močno zanaša na kupno moč
azijskega trga, kjer je epidemija potrošnike prizadela že prej (Biondi, 2020).
Graf 23: Spletna prodaja oblačil v ZDA v času epidemije leta 2020
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Tudi spletna prodaja oblačil upada, saj ljudje večji del proračuna namenjajo
vsakodnevnim potrebam. Spodnji graf podjetja Shipbob prikazuje 20% zmanjšanje
prodaje oblačil v ZDA iz meseca v mesec pri več kot 3000 trgovcih (Meyer, 2020).
Podjetje Bazaaravoice je meseca marca 2020 začelo spremljati podatke več kot 11.500
blagovnih znamk in trgovcev, kar je omogočilo še boljši vpogled v nakupovalno
vedenje strank. Za celotno leto 2020 so zbrali podatke za 20 kategorij izdelkov, katerih
je vidna primerjava deleža rasti prodaje v primerjavi z letom 2019.
Graf 24: Spletno poslovanje v mreži Bazaarvoice 2020

Vir: Bazaarvoice, 2020
Spletno poslovanje v mreži Bazaarvoice se je v mesecih, ko se je začela epidemija
drastično povečalo.
Graf 25: Spletna prodaja izdelkov po kategorijah v mreži Bazaarvoice 2020 vs 2019

Vir: Bazaarvoice, 2020
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Največji delež rasti spletne prodaje po podatkih Bazaarvoice-a je zaznati v kategoriji
strojne opreme (137%) , športnih pripomočkov (82%) in živil (65%). Kategorija prtljage
in torb je med letom upadla za 20 % (Hottenroth, 2020).
Dejavniki, ki so spodbujali rast spletne prodaje že pred epidemijo, so vključevali
močno in stalno rast uporabnikov interneta, visoko ozaveščenost o spletnem
nakupovanju, povečanje spletnega lansiranja izdelkov, nižje cene izdelkov itd. Poleg
tega vse večje število ekskluzivnih izdelkov na trgu in nižje cene blaga zaradi
neposrednega distribucijskega kanala in ekonomije obsega še dodatno prispevajo k
rasti svetovnega trga spletne prodaje. Vendar pa bodo potrošniki tudi po koncu
epidemije še naprej pazili na družbeno distanco in čim več stvari izvajali še vedno od
doma (sem spada tudi nakupovanje) (Research and markets, 2020).
Iz fizičnih trgovin v spletno
V Veliki Britaniji se je v 8-tedenskem obdobju med 11. marcem in 6. majem 2020 delež
potrošnikov, ki so popolnoma prenehali z nakupovanjem v fizičnih trgovinah, močno
povečal, in sicer s 3 % (11. marca) na približno 30 % (do 6. maja 2020). Glede na
rezultate programa Coronavirus Consumer Tracker, so podobno spremembo opazili
tudi pri deležu potrošnikov, ki so zmanjšali število nakupov v fizičnih trgovinah. Od
6. maja 2020 je približno 62 % britanskih kupcev dejalo, da so zaradi koronavirusa
zmanjšali nakupovanje v fizičnih trgovinah (Statista ResearchDepartment,2020)
V času med 5. in 11. majem 2020 je bila s strani podjetja Accenture izvedena raziskava,
ki je vključevala 7.872 potrošnikov iz 18 trgov po vsem svetu. Ugotovljeno je bilo, da
potrošniki zaradi vpliva epidemije korenito spreminjajo svoje življenje. Številni
potrošniki se soočajo z novimi osebnimi situacijami, s spremembami dohodka in
prostega časa, ki vplivajo na stališča in nakupovalno vedenje. Potrošniki kupujejo z
večjo ozaveščenostjo do okolja in zdravja pri čemer dajejo prednost lokalnim izdelkom
in domačim ponudnikom. Močan porast spletne trgovine se bo verjetno nadaljeval
tudi po končani epidemiji.
Potrošniki so bolj kot kdaj koli prej pozorni na to, kaj kupujejo, ta miselnost se bo
verjetno nadaljevala. Večina (75%) omejuje zapravljanje za hrano, 67% pa jih kupuje
bolj zdravo prehrano. V obeh primerih bo 90% teh skupin potrošnikov verjetno
nadaljevalo s temi navadami še naprej. Povpraševanje po lokalnem blagu narašča, saj
potrošniki iščejo izdelke, za katere menijo, da jim lahko zaupajo (Accenture, 2020).
Raziskava, ki sta jo izvedla UNCTAD in Netcomm Suisse eCommerce Association v
sodelovanju z brazilskim omrežnim informacijskim centrom in podjetjem Inveon,
kaže, da so se spletni nakupi v večini kategorij izdelkov povečali za 6 do 10 %
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Graf 26: Delež spletnih kupcev, ki opravijo vsaj en spletni nakup na dva meseca

Vir: UNCTAD in NetComm Suisse eCommerce Association, 2020
Največji porast prodaje izdelkov je zaznati pri IKT izdelkih / elektroniki, vrtnarstvu,
farmacevtskih izdelkih, izobraževanju, pohištvu / izdelkih za gospodinjstvo in
izdelkih za osebno nego.
Graf 27: Padec povprečne spletne prodaje na mesec v času covid-19 po kategorijah
izdelkov

Vir: UNCTAD in NetComm Suisse eCommerce Association, 2020
Povprečna mesečna poraba na kupca se je občutno zmanjšala. Potovanja in turistični
sektor sta najbolj trpela, povprečna poraba na spletnega kupca se je zmanjšala za 75%.
Povečanje števila spletnih nakupov med COVID-19 se med državami razlikuje.
Največji porast je zabeležen na Kitajskem in v Turčiji, najmanjši pa v Švici in Nemčiji,
kjer je veliko ljudi že prej kupovalo preko spleta. Raziskava je pokazala, da so ženske
in ljudje s terciarno izobrazbo več nakupovali po spletu kot drugi. Večina jih spada v
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starostno skupino od 25 do 44 let. V Braziliji je bil porast spletnega nakupovanja
največji med najbolj ranljivim prebivalstvom in ženskami.
Rezultati raziskave kažejo, da se bodo potrošniki posluževali nakupovanja preko
spleta tudi po koncu epidemije (UNCTAD, 2020).
Po podatkih Forbes-a (2020), naj bi se podjetju IBM elektronsko poslovanje v letu 2020
povečalo za skoraj 20%. Eno največjih področij rasti spletne prodaje so bila tudi
zdravila brez recepta (podjetje McKinsey) , ki naj bi leta 2020 zabeležila 44 % rast
spletne prodaje.
79% potrošnikov trgovine Incisiv meni, da je brezkontakten prevzem blaga zelo
pomemben. Med pandemijo je 79% potrošnikov trgovine Inmar Intelligence
nakupovalo živila prek spleta, kar je 19% povečanje v primerjavi z letom
prej. Povprečno število trgovin z živili, ki jih potrošniki obiščejo vsak teden, se je po
podatkih podjetja McKinsey pred pandemijo iz 4,4 zmanjšalo na 2,8. Po podatkih IRI
se je prodaja domačih pridelkov v primerjavi z letom 2019 povečala za 78% . 39%
ameriških potrošnikov je po podatkih GlobalWebIndex izjavilo, da po epidemiji
pogosteje kupujejo pri lokalnih ponudnikih (Morgan, 2020).
UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK
Epidemija je prinesla na svet ogromno sprememb na različnih področjih, med drugimi
tudi spremembe pri nakupovalnih navadah. Na hitro smo se bili primorani prilagoditi
številnim ukrepom, ki so nujni pri zajezitvi širjenja novega virusa. Zaradi zaprtja
fizičnih trgovin in ostalih poslovalnic po celem svetu, se je večina poslovanja, nakupov
in mnogo drugih stvari iz fizične oblike prešla na elektronsko oz. spletno obliko.
Preko številnih raziskav, ki so bile opravljene po svetu smo prišli do ugotovitev, da so
se nakupovalne prakse potrošnikov med epidemijo drastično spremenile, tako pri nas
kot tudi drugod po svetu. Spletna prodaja izdelkov (tako živil kot ostalih izdelkov) se
je v povprečju v primerjavi z lanskim letom (2019) v povprečju zvišala za več kot 20%.
Po podatkih OECD (2020) se je v EU spletna prodaja aprila 2020 v primerjavi z aprilom
2019 povečala za 30%, medtem ko se je celotna prodaja na drobno zmanjšala za 17,9%
53% severnoameriških kupcev je potrdilo, da je epidemija spremenila njihov način
nakupovanja. 52% kupcev pravi, da so večino nakupovanja opravili preko
spleta. Ravno tako je po podatkih Civic Science raziskava v ZDA pokazala, da je 41%
kupcev 22. marca 2020 (vrhunec epidemije) kar 41 % kupcev nakupovalo živila preko
spleta, medtem ko je 1. marca 2020 preko spleta nakupovalo le 11 % kupcev. Podobno
je v Veliki Britaniji, kjer je med 11. marcem in 6. majem 2020 delež potrošnikov, ki so
popolnoma prenehali z nakupovanjem v fizičnih trgovinah, močno povečal, in sicer s
3 % na približno 30 % .
51% jih v ZDA namerava po koncu epidemije kupovati prek spleta vsaj toliko kot do
sedaj, 24% pa jih dejansko pričakuje, da bodo preko spleta v bodoče nakupovali še
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več. Glede na podatke Accenture (2020) bo 90% potrošnikov z novimi navadami
nakupovanja nadaljevala tudi po epidemiji.
Po podatkih OECD (2020) se je v ZDA delež spletne trgovine med prvim četrtletjem
2018 in prvim četrtletjem 2020 povečeval počasi(z 9,6% na 11,8%), med prvim in
drugim četrtletjem 2020 pa je dosegel kar 16,1%. Podobne spremembe je opaziti tudi
na Kitajskem, kjer je delež spletne prodaje na drobno med januarjem in avgustom 2020
dosegel kar 24,6%, medtem ko je leta 2018 dosegel 17,3%, leta 2019 pa 19,4%.
Po podatkih Namogoo je v ZDA več kot 45% preko spleta kupovalo oblačila,
gospodinjske predmete in izdelke za osebno nego. Na splošno je so med najbolj
prodajanimi kategorijami izdelkov tudi medicinske maske, razkužila, toaletni papir,
farmacevtski izdelki, hrana z daljšim rokom trajanja, športni pripomočki, pisarniški
material, oprema za dom, knjige, izdelki za nego, IKT-izdelki, hobi izdelki, izdelki za
zabavo (tablice, konzole) itd.
Najbolj pa je upadla prodaja potovalnih kovčkov, oblačil, nahrbtnikov, kamer,
kopalk, oblačil za posebne priložnosti, športnih copatov, formalnih oblačil,
pripomočkov za prireditve in organiziranje zabav itd. Ponekod je zaznan upad
prodaje teh kategorij izdelkov do kar 75%.
Eden najpomembnejših dejavnikov pri odločitvah za nakup je cena izdelka. Po
podatkih Marketing Week (2020) je bila pred epidemijo pri nakupu izdelkov na prvem
mestu ključna kakovost (48%), sledili sta cena (47%) in blagovna znamka (24%). V času
epidemije pa je na prvem mestu razpoložljivost izdelka (49%), sledi cena (36%) in na
zadnjem mestu kakovost (34%).
V Sloveniji delež spletne prodaje v 2020 povečal za približno 30 %, v primerjavi z
začetkom leta. 10- kratno povečanje spletnih nakupov beleži Mercator, pri Spar-u pa
beležijo kar 20-kratni porast. Trgovine Tuš so zaznale 3600 % rast spletnih nakupov
in 13-kratno povečanje prijav s spletno trgovino. 40 % njihovih kupcev naj bi trajno
spremenilo svoje nakupovalne navade. Pogostost nakupovanja se je znižala na
tedensko raven ali še redkeje. 20 % se bo nove navade držalo tudi po koncu epidemije.
Spletna trgovina Mimovrste od marca 2020 beleži veliko rast prodaje – po prvem valu
epidemije za cca 50%, v drugem valu (konec oktobra 2020) pa za kar 70%.
.Po podatkih raziskave Mastercard, se je pri nas v primerjavi z zadnjo raziskavo
Masterindex (november 2019) delež oseb, ki so nakupovale preko spleta povečal za 18
% (iz 60 % na 78 %). 59% je preko spleta nakupovalo približno enako pogosto pred in
po epidemiji, 12 % jih nakupuje še pogosteje, 5 % pa je novih spletnih kupcev.
Raziskava v ZDA je pokazala (Petro, 2020), da 24% moških v primerjavi z 18 % žensk
poročalo o povečanju spletnega nakupovanja. Pri več koških kot ženskah so se njihove
nakupovalne navade spremenile. Večje število moških je poročalo o povečanem
spletnem nakupu izdelkov z živili (22%), izdelkov za osebno nego (14%), izdelkov za
zdravje in gospodinjstvo (13%) ter kozmetike (7%). Pri ženskah pa so se spletni
nakupi izdelkov povečali v manjših številkah; izdelki z živili (17%), izdelki za osebno
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nego in izdelki za gospodinjstvo (13%), izdelki za zdravje (11%) in izdelki za lepoto /
kozmetika (6%).
Glede na pridobljene podatke so se kot že omenjeno nakupovalne prakse potrošnikov
med epidemijo zelo spremenile. Velika večina potrošnikov bo nove navade
nakupovanja obdržala tudi po končani epidemiji, saj lahko sklepamo, da se je veliko
potrošnikov prilagodilo novemu načinu nakupovanja (iz fizičnega na digitalno).
Enako velja za ponudnike, ki so večino svoje ponudbe preselili in razširili na splet ter
se na tak način čim bolj prilagodili trgu.
Tudi pri sebi in pri svojih bližnjih lahko zaznamo, da smo iz analognega sveta na zelo
hiter način prešli na digitalnega – tudi na področju nakupovanja. V tem času to
počnemo zgolj zaradi varnosti pred virusom, menim pa, da bo pri marsikomu udobno
spletno nakupovanje prešlo v navado in počasi izpodrinilo fizične obiske trgovin in
trgovskih centrov – predvsem velja to za mlajšo generacijo.
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Intervjuji med mladimi: trajnostni razvoj v mikroperspektivi
V tem poglavju povzemamo rezultate intervjujev na temo trajnostnega okoljskega,
ekonomskega in socialnega razvoja z mikro-perspektive kot odgovornosti na ravni
zavesti, namer in dejanj.
Tarin Leban

MLADI IN OSEBNA ODGOVORNOST: DO SEBE, DO SKUPNOSTI
IN DO OKOLJA
1 UVOD
»Za zmago in uspešnost v življenju je odgovornost zelo pomembna. To pomeni, da si odrasel
in se učiš kako biti odgovoren za vse« (Tonya R. Owens)
Sedanjost, v kateri živimo nas vsak dan navdaja z novimi priložnostmi in izzivi, s
katerimi se vsak posameznik spoprijema na svoj način. Stvari, ki se nam zgodijo in so
izven našega dosega so tako lahko pozitivne in negativne, družbeno sprejemljive ali
ne sprejemljive, primerne ali neprimerne itd. Posledično se v omenjenih situacijah
učimo odgovornosti ter s tem sprejemamo pomembne informacije glede reakcij na
omenjena dejanja. Odgovornost sama pa se izraža tudi na več različnih področjih; do
samega sebe, okolja, socialnih stikov, materialnih dobrin, delovnega mesta itd. Vsako
področje je torej drugačno in raznoliko ter zahteva določene elemente sprejemanja in
reakcije na sam dogodek.
Raziskovalna naloga se osredotoča na odgovornost do samega sebe, skupnosti in
okolja. V sedanjem času namreč na te tri dejavnike večina prebivalstva v neki meri
pozablja; hiter tempo življenja, stres in delovne obveznosti namreč zasedajo
pomemben del našega vsakdana in s tem je izrazito postavljanje sebe v ospredje,
družina in okolica pa so nekoliko v ozadju.
Ker je glavna tema seminarske naloge osebna odgovornost pa lahko v teoretičnem
delu razložimo kaj to sploh je in kako poteka delovanje odgovornosti v vsakdanjem
življenju.
2 TEORETIČNI DEL
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pod pojmom »odgovornost« najdemo več
specifikacij: dolžnost sprejemanja sankcij in dati opravičilo, lastnost oz. značilnost
človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve, dolžnosti, nalogo
in obveznost, odnos, pri katerem mora nekdo dajati pojasnilo oz. utemeljitev za svoje
delo/ravnanje ter lastnost, kar zaradi pomembnosti in posledic zahteva veliko znanje
in skrbnost Skupnost je beseda, katera zavzema neko skupino oseb, ki jih sestavljajo
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skupne lastnosti in cilji ter se zaradi teh dejavnikov med seboj povezujejo. Okolje je
stvarni in duhovni prostor ali svet, ki nas obdaja in v njem živimo (SSKJ 2019).
Posedovati lastnost osebne odgovornosti pomeni imeti moč za izbiro prave odločitve,
ko do te odločitve oz. izziva sploh pride. Tukaj ni prostora za obtoževanje drugih,
igranja žrtve, osebnih napadov ter impulzivnih odločitev. Pomeni, da je oseba
sposobna se držati dogovorjenih rokov in časa, skrbeti za družino, poskrbeti za svoje
finančno stanje ipd. Osebna odgovornost je v življenju vsakega posameznika
pomembna prav zaradi spoprijemanja z izzivi ter njegove reakcije na te izzive.
Odgovorna oseba bo tako prejela priložnost za osebnostno rast, spoprijemanje s
težavami ter bo tudi vzgled ostalim (Mindvalley 2019).
2.1 Mladi in osebna odgovornost
Ko govorimo o osebni odgovornosti najprej pomislimo na odgovornost, ki se tiče
vsakega posameznika zase, je prirojena ali tudi priučena. Načeloma lahko pri pojmu
osebne odgovornosti govorimo o sprejemanju socialnih norm in standardov, za katere
se odločimo ali jih bomo sprejeli in se po njih nadalje v življenju ravnali. Ko v
vprašanju sprejemanja omenjenih norm pride do določenih konfliktov, oseba z razvito
osebno odgovornostjo za nastalo situacijo ne krivi okolice: raje sprejema nastalo
situacijo kot izziv ter zanjo poišče možne ustrezne rešitve, hkrati pa pri tem sprejme
posledice svojih dejanj (Develop good habits 2019).
V primeru osebne odgovornosti lahko pri posamezniku zaznamo naslednje kvalitete:
1. Izrazite komunikacijske sposobnosti;
Oseba ne more biti odgovorna, če se ne zaveda stvari, za katere je odgovorna. Mora
jih zaznati ter se zavedati ali in kako jih bo rešila. Če so pričakovanja nejasna je
komunikacija ključnega pomena, saj bo le tako možno izogibanje napakam. Dejstvo
je, da nejasnost vodi k več primanjkljajem. Komunikacija vključuje tudi povratne
informacije; če nekaj ne gre po načrtu je s pridobitvijo povratnih informacij povečana
možnost učenja iz lastnih napak ter manjša možnost njihove ponovitve. Če ima
posameznik občutek neuspešnosti je refleksija svojega dela in možnih napak zelo
dobrodošla, s komunikacijo z ostalimi ljudmi pa se izboljša odnos in posledično
ponudijo pomoč pri razrešitvi narejene napake. Še en pokazatelj da je oseba osebno
odgovorna pa so tudi vprašanja, ki jih zastavlja, npr. »Kako lahko pomagam odpraviti
napako?«, »Kako lahko pomagam pri izvedbi projekta pravočasno?« ter »Kaj
potrebujem da dobro opravim posel?«. Takšna vprašanja kažejo na veliko željo po
odgovornosti do sebe in drugih (Develop good habits 2019).
2. Zmožnost postavljanja mej;
Zmožnost postavljanja mej je pomembna lastnost prav zaradi dejstva, pri katerem si
posameznik postavi preveč nalog in ciljev ter jih zaradi prevelikega obsega ne uspe
uresničiti. Pomembno je, da se vedno vprašamo ali bomo zmogli opraviti nalogo v
času ter po najboljših zmožnostih. Če je odgovor ne, je bolje da misel opustimo, kot da
se naloge nakopičijo ter posledično izgorimo. Zmožnost postavljanja mej je
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pomembna lastnost a hkrati tudi zelo težka za osvojitev; ljudje smo večinoma nagnjeni
k izkazovanju samega sebe ter se s tem raje bolj obremenimo kot bi uspeli reči »ne«
(Develop good habits 2019).
3. Ponižnost;
V življenju vseh nas je večja verjetnost za uspeh v primeru odkritosti samim s seboj in
širšo okolico ter korakom stran od prevelikega ponosa za priznanje napake. Del
ponižnosti je tudi priznanje da vsi ne vemo vsega ter sposobnost prošnje za pomoč,
ko jo potrebujemo. Ponižnost se kaže tudi v primeru, ko oseba izkaže željo po učenju
in izboljšanju samega sebe. Osebe s to lastnostjo tako ne krivijo drugih za svoja dejanja
temveč zanje prevzamejo odgovornost ter sprejmejo svoje šibke točke (Develop good
habits 2019).
4. Sposobnost obvladovanja impulzivnosti;
Ena izmed težjih sprijaznjenj je sprijaznjenje z lastnimi napakami, še posebej takrat,
ko so narejene v impulzivnem trenutku. Ljudje tako tudi največkrat sprejmemo slabo
odločitev, tj. ko je sprejeta v nekem impulzu. Čas, katerega si moramo vzeti da
premislimo o svoji odločitvi ter smo s tem racionalni je ključen, npr. ko se znajdemo
na rojstnodnevni zabavi pred sladkarijami in si jih v tistem trenutku želimo in po njih
posežemo, smo zadovoljili nek trenutni impulz, ampak na dolgi rok je takšno početje
(poseganje po sladki prehrani) slabo za naše zdravje. V takšnih in podobnih primerih
je torej sposobnost obvladovanja impulzov velikega pomena, saj se upremo želji po
njihovem zadovoljevanju (Develop good habits 2019).
5. Pogum;
Če je oseba sposobna zgraditi lasten pogum za sprejetje svojih napak, izkazuje veliko
osebno odgovornost. Za posedovanje poguma je najprej potrebna razčlenitev lastnega
strahu. Če se pri odkriti napaki raje branimo in iščemo druge krivce, je to mogoč
pokazatelj strahu pred neuspehom. Raziskovanje lastnega strahu pa bo le pripomoglo
k gradnji poguma; strah je namreč produkt nečesa neznanega, in če sprejmemo
neznano bo strah vplival na nas v manjših količinah (Develop good habits 2019).
6. Vztrajnost
Kljub preprekam, ki se nam kdaj pojavijo na poti je vedno potrebna pot naprej. Tudi
če se manjša napaka zdi enormna jo sprejmemo kot pomembno izkušnjo, katera nas
je vseeno naučila vsaj nekaj pozitivnega. Vsak posameznik je zadolžen za dobro
samega sebe, torej če se počutimo nesrečni na trenutnem delovnem mestu ali
zvezi/zakonu, mora za izboljšanje stanja poskrbeti vsak sam (Develop good habits
2019).
7. Avtentičnost
Pri izraziti osebni odgovornosti oseba ne reagira na okolico ampak preprosto ukrepa.
Dejanja se uresničijo pri organizaciji, discipliniranosti, motivaciji in razlikovanju med
tem kaj je prav in kaj narobe. Velik del avtentičnosti je pravzaprav vera v samega sebe,
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v svoja prepričanja proti mnenju okolice. Verjeti moramo vase in lastne presoje ter se
ne zanašati na presoje drugih, hkrati pa početi stvari za katere pričakujemo od sebe
da bodo storjene in ne le od okolice. Avtentičnost pa tudi pomeni izogibanje
izgovorom (Develop good habits 2019).
8. Organiziranost
Vsak, ki lahko zase reče da je osebno odgovoren poseduje tudi lastnost
organiziranosti. Organiziranost ohranjamo vsak na svoj način, a z namenom stopanja
v koraku s svojim vsakdanjim življenjem ter postavljanjem ciljev in vrednot (Develop
good habits 2019).
Osebna odgovornost je lastnost, katero pogosto občudujemo pri osebah v svoji
socialni okolici. Omenjene kvalitete so vendarle kvalitete, s katerimi posamezniki
razvijejo zaupanja vreden odnos ter so v družbi dobro sprejeti (Develop good habits
2019).
Osebna odgovornost je sposobnost, ki jo posamezniki izkažejo kot odgovor na njihova
dejanja na način prilagajanja normam. V izobraževalnih ustanovah bodo vse
pedagoške metode temeljile na psihološko in filozofsko uporabljenih konceptih,
osebna in socialna odgovornost v družinskih odnosih pa bo temeljila glede na vzgojo
staršev. Such and Walker (2004) sta v raziskavi odgovornosti otrok do staršev podala
teorije, v katerih sta trdila, da je odgovornost ključni element v politiki in javni
razpravi v življenju otrok in njihovih družin. Na eni strani starši pripomorejo k
priučitvi prevzemanja odgovornosti pri svojih otrocih, na drugi strani pa so otroci in
mladi krivi in kaznovani zaradi neodgovornega ravnanja. Zaključila sta s trditvijo, da
je potrebno razlikovanje med »početi stvari odgovorno« ter »početi odgovorne stvari«.
Početi stvari odgovorno bi v tem primeru vsebovalo veliko mero odraslosti in
zaupanja (Carbonero et al. 2017).
2.2 Odgovornost do sebe
Začetki odgovornosti do sebe se odvijajo v približno šestem razredu osnovne šole.
Posamezniki takrat postanejo zavedni glede svojega okolja ter izrazijo skrb zase in
okolico. »Bodi odgovoren« razumejo kot dejanje, ki se kaže v šoli in družini.
Posledično jim odgovorno ravnanje dovoljuje izbiro (npr. kdaj in kako opraviti
zadolžitev, biti sam doma itd.). Četrti razred osnovne šole je tako primeren čas za
začetek programov in izobraževanj v smeri razvitja odgovornosti do sebe (Carbonero
et al. 2020).
Če želimo raziskovati mlade in njihovo odgovornost do samega sebe se bomo zaradi
generacijskih dejavnikov slej kot prej znašli na področju izobraževanja oz.
izobraževalne ustanove (osnovne in srednje šole, fakultete itd.). Kyuchukova (2018) je
tako raziskovala odgovornost do sebe pri študentih medicine. V današnji civilizaciji je
mladim ponujena možnost; poskrbeti sam zase z zavestjo ali to prepustiti drugim.
Odgovornost tako vključuje samega posameznika v velikem koraku naprej k
osebnostni rasti. Prevzeti odgovornost zase in za svoje zdravje prinaša le pozitivne
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dejavnike. Na vprašanje o vplivu zdravega življenja na boljši vsak dan in boljše
počutje je tako 84% izprašanih odgovorilo pritrdilno. Andonova (2014) je v študiji
enake generacijske skupine z enakim vprašanjem podala teorijo z 75% pritrdilnim
odgovorom; v štirih letih se je procent strinjanja dvignil za skoraj 10%. 97% študentov
je enako pritrdilno odgovorilo na vprašanje o želji po izobraževanju v smeri zdravega
življenjskega sloga. Fizično zdrava oseba ni nujno zdrava tudi psihično; zdrav
življenjski slog je namreč pokazatelj akcij in odgovornosti, ki jih oseba sprejme sama s
seboj (Kyuchukova 2018).
Glede same odgovornosti mladih do sebe lahko najdemo več prepričanja okolice v
negativnem smislu. Veliko oseb namreč meni, da je študent, ki vstopi na fakulteto v
pomanjkanju osebne odgovornosti ter ni seznanjen kako njegova dejanja vplivajo na
ostale. Veliko število študentov pa je pravzaprav seznanjeno z odgovornostjo za
učenje ter dejstvom, da jih bo ta odgovornost vodila k uspehu na več področjih v
svojem življenju. Vseeno pa se tukaj prekine povezava med dejstvom kaj posameznik
ve, da je odgovorno, ter kaj bo v resnici prakticiral. Na žalost se tudi to ločevanje ne
priuči čez noč temveč se postopoma in počasi razvija. Prevzemanje odgovornosti za
učenje pa je temelj za pot k izobraževanju ter tudi pozitivna lastnost (Ayish in Deveci
2019). Najdemo pa lahko tudi majhne razlike glede odgovornosti do sebe in učenja
med spoloma; ženski spol je tako v primerjavi z moškim bolj odgovoren pri
načrtovanju učenja, izbiri načina učenja ter popravljanju napak pri nalogah (Cesur in
Ertas 2013). Kasnejše študije so sicer razkrile da med spoloma in odgovornostjo ni
razlike (Edgar 2015).
2.3 Odgovornost do skupnosti
Skupnost lahko pozitivno in močno vpliva na življenje mlade osebe ter ima zanjo
ključne dejavnike. Lahko ji pomaga pri prevzemanju odgovornosti zase in za druge,
ter spoprijemanju z izzivi, s katerimi se vsak član mlajše generacije sreča na svoji poti
odraščanja. Skupnost se tako ne kaže samo v družini ali socialni okolici, temveč tudi
organizacijah, ki jih je oseba deležna v svojem domačem kraju ter ji lahko pomagajo
pri življenjskih dosežkih (McLaughlin 2000).
Skupnost sama se trudi zagotoviti mladi osebi varnost, zavetje in možnost odraščanja.
Pomembno je zagotavljanje pozitivnih lastnosti učenja ter preprečevanje negativnih.
Če pomislimo na skupnost kot na program, katerega se posameznik udeležuje z
namenom osebne rasti lahko vidimo, da programi z raziskavami zagotavljajo pogoje
za izbris problemov oz. težav, ki lahko pestijo mlade (npr. uporaba drog, alkohola ali
neuspeha na šolskem področju) (Perkins e tal. 2003)
Pod pojmom skupnost pri mladi osebi tako lahko pomislimo tudi na družino. Starši
otroke pripravijo na odraščanje in s časom skrb zase z gospodinjskimi opravili. Starši
so v raziskavi izpostavili strinjanje z nalaganjem hišnih opravil, saj so lažja za opraviti
ter prikažejo otrokovo sodelovanje v samem gospodinjstvu. Zagotavljajo znanje, s
katerim otrok lahko sodeluje in hkrati vidi, za kaj so opravila sploh potrebna, sčasoma
pa se opravila razvijejo v njihovo odgovornost (Dunn 2009).
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2.4 Odgovornost do okolja
Hanson-Rasmussen in Lauver (2018) sta izvedla raziskavo povezovanja okolja
(trajnosti) in študentov iz ZDA, Indije in Kitajske. Vključila sta tudi raziskovanje kako
drugačne kulture vplivajo na odgovornost pri skrbi do okolja. 66,3% izprašanih je
izkazalo pozitivnost in optimizem glede svoje generacije. Tudi pri vprašanju trajnosti
je večina odgovorila pritrdilno. Avtorja sta podala teorijo: študentje iz treh različnih
držav verjamejo, da je odgovornost temelj pri skrbi do okolja (Hanson-Rasmussen in
Lauver 2018).
Med mladimi se poznavanje okoljskih problemov zvišuje ter zavzema smernice za
sodelovanje pri stremenju k rešitvi okoljskih problemov. Študentje iz Hrvaške in
Slovenije so v raziskavi iz leta 2017, ki so jo opravili na štirih fakultetah, izrazili veliko
zavedanje o problemu onesnaževanja v primerjavi s študenti iz Srbije in Bosne. Raven
odgovornosti študentov glede okolja je bila pri vseh visoka, vseeno pa nekoliko višja
pri študentih iz Hrvaške, študentje iz Srbije pa so izkazali večjo skrb za okolje kot
študentje iz Slovenije. Teorija je bila podana tudi glede stopnje izobrazbe; študentje,
ki so imeli ali so bili v trenutnem izobraževalnem sistemu za višjo stopnjo izobrazbe
so izkazovali tudi višjo odgovornost za okoljske probleme (Andjić in Tatalović
Vorkapić 2017).
Tudi raziskava mladih iz ZDA in Kitajske ter njihove perspektive in uporabe
trajnostnih oblačil je prinesla podobne rezultate. Kvantitativna raziskava je obsegala
590 študentov iz ZDA ter 379 študentov iz Kitajske. Globalni proizvodi na področju
oblačil ter vplivov na okolje in socializacijo dvigujejo pomembnost trajnostnih oblačil
pri skrbi za okolje. Prav mladi prebivalci ZDA in Kitajske predstavljajo večje število
uporabnikov in proizvajalcev trajnostne industrije. Rezultati so prikazali pozitivne in
vidne rezultate glede znanja, uporabe in osebnega vrednotenja trajnostnih oblačil
študentov obeh držav in nagnjenost k podpiranju tega dejstva z izbiro nakupov (Su
2019).
3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Opredelitev problema
Osebna odgovornost mladih je zaradi njihovega odraščanja, učenja o lastnem življenju
in delovanju ter generacijski razliki lahko rahlo okrnjena. Mladi namreč prebivajo v
družini s starši, se izobražujejo ter šele spoznavajo cikel življenja; odgovornost jim
lahko večkrat predstavlja breme kot pa smernico za življenje, sploh v primeru ko so
jim dodeljene naloge ali opravila, s katerimi se ne strinjajo. V nalogi je sicer poudarek
na odgovornost do sebe, skupnosti in okolja prav zato, ker so to primarni elementi
odgovornosti, s katerimi se mladi spoznajo že na začetku svoje poti.
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3.2 Cilj naloge
V raziskovalni nalogi sem si kot glavni cilj postavila razumevanje mladih glede lastne
osebne odgovornosti. Želela sem izpostaviti predvsem subjektivni vidik na njihovo
posamično delovanje ter s tem povezane elemente odgovornosti, ki jo morda čutijo ali
pa tudi ne. Podatke sem pridobila s tremi intervjuji, njihove odgovore analizirala in
primerjala med seboj ter iskala odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.
3.3 Raziskovalna vprašanja
Z navezovanjem na sestavljena vprašanja v intervjuju sem izbrala tri raziskovalna
vprašanja, na katera sem z odgovori intervjuvancev poskusila kar najbolj točno
odgovoriti:
Kaj mladi razumejo pod pojmom osebna odgovornost?
Kaj mladim pomeni odgovornost do samega sebe, skupnosti in okolja?
Kako mladi sprejemajo odgovornost v vsakdanjem življenju?
3.4 Metodologija
Za potrebe raziskovalne naloge sem izbrala kvalitativno metodologijo, saj sem želela
pridobiti subjektivne podatke in ne le statistično objektivnih. S kvalitativno raziskavo
sem posledično lahko odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja, saj sem jih
zastavila na način, na katerega s statističnimi podatki ne bi uspela najbolje odgovoriti.
Opravila sem pol strukturirane intervjuje; ključna vprašanja sem oblikovala že prej,
prepustila pa sem prostor tudi za vprašanja po trenutnem navdihu med samo izvedbo
intervjuja.
3.4.1 Opis vzorca
Ciljna skupina v raziskovalni nalogi so bili mladi, ki so še v fazi izobraževanja ali pa
tudi že redno zaposleni. Med iskanjem kandidatov sem tako izbrala tri posameznice,
stare 22, 23 ter 25 let, ki so redno zaposlene, ena pa vzporedno z redno službo še
študira.
3.4.2 Zbiranje podatkov
Intervjuje sem zaradi trenutne Covid-19 situacije in še vedno prisotnih ukrepov za
zajezitev virusa opravila preko ZOOM platforme. Intervjuvance sem najprej seznanila
z namenom raziskave, možnostjo anonimnosti ter izjavo o namenu raziskave v
striktno raziskovalne namene. Pri dveh intervjujih sem vprašanje dodala, eno, katero
je bilo vnaprej določeno pa izpustila zaradi nepovezanosti s prejšnjim (Priloga 2 in 3).
Intervjuje sem snemala ter jih kasneje pretipkala v dokument, zaradi avtentičnosti in
boljšega približanja bralcu pa sem ohranila ne-knjižni jezik.
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4 ANALIZA PRIDOBLJENIH REZULTATOV
4.1 Rezultati
Po opravljenih vseh treh intervjujih ter prenosu v elektronsko obliko sem najprej
analizirala odgovore. Iskala sem podobnosti in razlike med njimi in ključne elemente,
s katerimi bi lahko odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja, hkrati pa tudi
razlike v odgovorih in mišljenju ter s tem različna mnenja glede raziskovalne teme.
Ugotovitve tako podajam v naslednjih poglavjih.
4.1.1 Mnenje o odgovornosti
Na vprašanja o razumevanju pojma »osebna odgovornost« so vse tri intervjuvanke
odgovorile podobno, »da odgovarjaš za svoja dejanja«, »odnos do samega sebe, stališčih in
pogledih do sebe, prijateljev, službe, dela, okolja.. Na splošno o odnosu, ki ga sama imam do
družbe in družbene odgovornosti. Razmišljam tudi o etikah in moralnih načelih« ter
»odgovornost do sebe in vsega kar je okoli mene«. Njihovo stališče oz. mnenje o osebni
odgovornosti je, da »bi bilo zelo slabo, če ljudje ne bi bili odgovorni,to je glavno. In do sebe
in do vsega. Najprej moraš biti odgovoren do sebe in šele potem si lahko do okolice. Seveda pa
potrebuješ nekaj izkušenj in časa da sploh poštekaš kaj odgovornost je in da si sploh odgovorna
oseba« in »Mislim, da bi to moral vsak imeti, a do neke meje. Kakšen krat lahko tudi kaj skriješ,
zamolčiš« ter da »pomembno je, da se človek zaveda svoje osebne in družbene odgovornosti, če
nismo odgovorni do sebe in svojega okolja, do česa sploh bomo?«. Dve intervjuvanki se
počutita osebno odgovorni, dve sta to začutili ko »sta se prvič zaposlili na rednem
delovnem mestu«, ena pa bolj zgodaj, »Občutke o odgovornosti sem imela že v zgodnjih letih,
sigurno. Posebej zato, ker že v srednji šoli nisem bila zadovoljna s smerjo izobraževanja
npr.,tako da že takrat sem se počutila odgovorno do sebe, da nekaj nardim in spremenim tokom
življenja. To pomeni, da sem se že takrat zavedla kaj me veseli, kaj ne in kaj si pravzaprav
nekako želim spremeniti in dosežti naprej«. Ena od njih se ne konstantno počuti
odgovorno, saj pravi, da »Nisem vedno odgovorna sama zase, velikokrat dam druge pred
sabo. Raje naredim nekaj drugega kar ni odgovorno, zato da se drugi bolje počutijo
4.1.2 Odgovornost do sebe, do skupnosti, do okolja
Pri vprašanju o ubeseditvi primera iz življenja o osebni odgovornosti je ena
izpostavila »To spet lahko gledaš iz več perspektiv, ma recimo, če gledaš na enega človeka
lahko vzamem za primer svojo sestro,jaz vidim da je osebno odgovorna po tem ker je
samostojna, stoji za svojimi besedami, je nek leader«, druga svojega partnerja, ki »vidim,
kako on sam deluje v svoji službi: je namreč logist in vodi 20 voznikov, z njimi mora
komunicirati, jih usmerjati in podobno. On nosi veliko odgovornost, ker če bi bilo karkoli bi
moral on prevzeti vse nase«, tretja pa vidi pomembnost odgovornosti pri vseh, saj »vsak
človek, mislim vsak posameznik mora v prvi meri biti odgovoren do sebe, ker samo tako lahko
funkcionira v življenju. Za moje pojme, če človek ni sam do sebe odgovoren in zadovoljen sam
s sabo in s tem kar počne, bo tudi okolica in okolje v katerem deluje čutilo njegovo energijo«.
Odgovornost do skupnosti so razložile »ko grem domov k staršem na kosilo, se mi zdi
odgovorno od mene da pomagam pospravit mizo po kosilu. To je neka odgovornost oz.
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spoštovanje do nečesa« in »Recimo družina. Ko odgovarjaš za kašno svojo napako. Recimo ko
se skregaš v družini, recimo da se kot najstnik skregaš z mamo ker ti reče da ne smeš iti ven in
ti greš proti temu. S tem delaš problem tudi drugim, recimo tudi bratu ali sestri recimo ker jim
nisi za vzgled« ter »da spoštuješ pravila in mnenje drugega«, odgovornost do okolja pa »ne
boš metal smeti v naravi. Tudi to ločevanje odpadkov in razvijanje električnih avtomobilov,
zaradi onesnaževanja okolja. Da se ne izkorišča narave.« in »recimo to, da je zakon da moreš
ločevati smeti in nekdo zanalašč da plastiko v papir« ter »definitivno slika, ki se mi prikaže v
glavi, ko nekdo odvrže papir po tleh ali karton v kontejner za navadne smeti«. Dve
intervjuvanki sta odgovornost do sebe postavili na prvo mesto, do skupnosti na drugo
in do okolja na zadnje, medtem ko je tretja intervjuvanka postavila okolje na prvo
mesto, saj ji skrb zanj veliko pomeni in se po načelih preprečevanja onesnaževanja
ravna.
4.1.3 Sedanjost in prihodnost
Mnenje o odgovornosti v sedanjosti je » premalo razmišljamo o tem. Ubistvu nas družba
ne pripravlja da bi najprej razčistili pri sebi stvari, daje poudarek bolj na nekih družbenih
pravilih«, ter »trenutno smo vsi zaslepljeni s Covid-19 situacijo, da se mi zdi da smo na neke
določene odgovornosti pozabili« in »ljudje smo različni vsak ima svoje fore, tretjina ni in
tretjine ne briga«. Zanimivost pa se je izkazala pri vprašanju o primerjavi odgovornosti
mladih z ostalo populacijo, saj so si bili vsi trije odgovori zelo različni »Manj. Zaradi
življenja, mislim, da je bila enkrat bolj stroga vzgoja. Zdaj vsi prenašajo krivdo na druge ljudi,
ne pa nase«, »ful odvisno, nekateri se bodo požvižgali in jim ni mar, nekateri mladi pa so zelo
inteligentni in se masikateri starejši lahko skrije pred kakšnim mladim«, »Ja, mladi so bolj
odgovorni. To pa je ravno iz razloga letos, ko je bil primer Covid. Teta ima trafiko, katero
dnevno obišče ogromno ljudi. Povedala je, da starejši ukrepov in pravil ne spoštujejo, se z njo
kregajo in prerekajo ter ji celo mečejo stvari v glavo, ker jih lepo prosi, da si nadenejo masko oz.
razkužijo roke«. Glede prihodnosti pa bi same prenesle pomen odgovornosti na širšo
okolico tako, da »bi se o tem več govorilo v družbi, se med sabo pogovarjalo. To je pomembno,
saj bomo le tako lahko kaj dosegli« ter »ljudje, ki so zraven tebe če vidiš daje neodgovoren, bi
jim povedala. Sem namreč človek, ki ne ostane tiho in če bi me kaj takega zmotilo bi to
definitivno rekla« in »da bi ljudje spoštovali določena mnenja ter upoštevali neke rezultate
določenih raziskav, ki s podkrepljenimi dokazi potrjujejo neka stanja«.
5 POVZETEK UGOTOVITEV
Mladi so danes veliko bolj izobraženi in odprti v primerjavi s starejšimi generacijami
oz. generacijami svojih staršev in starih staršev, zato stremijo k življenju, ki se ga sami
učijo živeti in po pravilih, s katerimi se poistovetijo. Glede odgovornosti sem v
raziskavi ugotovila, da jim odgovornost ne samo kot beseda ampak tudi kaj to je in
kaj to sploh pomeni ni niti malo tuja. Sicer bi za konkretnejše rezultate potrebovala
izvedbo obsežnejše raziskave ter vključitev več posameznikov iz različnega okolja,
vseeno pa sem bila nad manjšo raznolikostjo odgovorov kar presenečena, sploh pa v
primeru mnenja o odgovornosti mladostnikov v primerjavi s starejšimi, ker sem
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pričakovala, da se bo v tem primeru pokazalo generacijsko strinjanje. Iz odgovorov
lahko tudi razberemo veliko sposobnost opazovanja okolice oz. dejavnikov okoli sebe
ter absorbiranja vidnih podatkov; to razumem iz odgovorov vseh treh posameznic,
kjer so izpostavile opazovano odgovornost drugih oseb kot primer.
Iz intervjujev sem tako prejela odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pod
pojmom osebne odgovornosti mladi razumejo odgovornost za svoja dejanja.
Odgovornost do samega sebe, skupnosti in okolja jim v grobem predstavlja
povezovanje vseh treh dejavnikov s samim seboj, saj je v intervjujih izpostavljena
pomembnost odgovornosti do samega sebe kot glavna točka za nadaljne odgovornosti
tudi na drugih področjih. Do skupnosti povezujejo odgovornost v družini in njihovo
mesto, ki ga v družini zasedajo (pomoč pri opravilih, reševanje konfliktov). Do okolja
pa sem zaznala veliko razgledanost, informiranosti o problemu onesnaževanja,
upoštevanje pravil za preprečevanje omenjenega problema ter željo po približanju
upoštevanja pravil tudi širši okolici. Ena izmed intervjuvank je še posebej izpostavila
pomembnost skrbi za okolje in željo po izobraženosti v tej smeri vseh prebivalcev, da
bi lahko na takšen način vsi skupaj poskrbeli za boljši jutri.
Odgovornost v vsakdanjem življenju je pri vseh treh intervjuvankah izrazita, mogoče
že zaradi dejstva, da so vse tri redno zaposlene in opravljajo delovna mesta, kjer je
zahtevana velika mera odgovornosti, saj koordinirajo transport, projekte, ter tretja kot
medicinska sestra. Tudi v tem primeru se je kot glavna omejitev izkazalo ravno
dejstvo, da so zaposlene na področjih, kjer je odgovornost zelo velika. Potrebna bi bila
raziskava s posamezniki, mogoče še študenti brez redne zaposlitve, kjer bi lahko
raziskovala njihov občutek glede odgovornosti do samega sebe ali lastne okolice.
6 ZAKLJUČEK
Rezultati raziskovalne naloge so me splošno pozitivno presenetili, saj sem tudi sama
spadala v tisto skupino skeptikov, ki je mišljenja da mladi ne izražajo zelo velikega
odstotka odgovornosti. Mogoče do sebe da, ampak do skupnosti ter okolja nekoliko
manj.
O sami odgovornosti, pa najsi bo na različnih področjih se v družbi niti ne toliko
govori, pa ne zaradi tabuja ali podobnih dejavnikov, temveč pa zato, ker je
odgovornost nekaterim zelo samoumevna ter nanjo niti ne pomislijo, nekaterim
posameznikom pa niti ne. Čemu je temu tako, bomo verjetno težko ugotovili. Danes
je pomembno, da (kot so tudi intervjuvanke omenile) sprejemanje odgovornosti
vključimo v pogovore, tudi zaradi dejstva, da je nekaterim sama odgovornost še
vedno tuja.
Vesela sem, da sem z rezultati podala ugotovitve, ki mogoče niti niso bile pričakovane;
ne samo za bralce ampak tudi zase. Odgovornost je dejavnik, kateri bo vedno prisoten
v življenju vse svetovne populacije in razveseljuje me dejstvo, da je informiranost v tej
smeri, s katero se odgovornost razvija, približana že v zgodnjih letih otroštva.
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Institucije za šolstvo imajo tukaj pomembno vlogo, prav tako pa tudi starši, ki svoje
otroke vzgajajo.
Raziskovalno nalogo bi želela približati tako mlajši kot starejši generaciji; mlajši zaradi
zavedanja pomembnosti odgovornosti ter s tem mogočo željo po prilastitvi ter
izobraževanju v tej smeri, starejši pa prav zaradi rušenja stereotipov, ki jih o mlajši
populaciji marsikdo goji.
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Sara Petrovska

MLADI IN OSEBNA ODGOVORNOST OD SEBE – DO
OKOLJA
UVOD
Živimo v svetu med »The Truman show« in »The Matrix«. Dva kultna filma, ki sta
sprožila številna vprašanja o tem, kakšna je naša realnost. Če se ta dva filma
raziskujeta, na platformi ima številni analiz in interpretacij, a vprašanje potrošništvo in
kibernetskega vpliva je najpomembnejše.
V zadnjem letu živimo ločeno od realnega sveta, prisiljeni smo dati prostor
virtualnemu, ki je in tako že zasvojeno in množično porabljeno. Živimo v času
pandemije in ignoriramo resnično pandemijo, s katero se moramo boriti, to je
globalizacija »Matrix-a«. Vse to vpliva na ustvarjanje samopodobe pri mladih. Še
posebej, če vidimo oblike krivice za naraščajočo vrzel med svetovnim severom
(center) in globalnim jugom (obrobje).
Matrix-a zbira kopico informacij o uporabnikih in tako uspe izdelati podrobne profile
našega vedenja in naših interesov. Christof v »The Truman show« bo rekel: »We
accept the reality of the world with which we are presented, it's as simple as that«
(Harris 1998). - in to je naša realnost, kar matrix-a zbira pri vsakem od naših stikov s
platformo.
»The Mtrix« je konstrukcija sistemskih prepričanj, družbenih konstruktov in
programov, zasnovanih za upravljanje človeškega uma. Globalizacija (informacije) ni
nič manj in kot največji potencial doseganje teh ciljev so mlade generacije, ki svoje
življenje oblikujejo znotraj matrix-a.
Za sodobno in moderno družbo, v kateri živimo danes, so značilni znanstveni in
tehnološki razvoji, informacijsko-kibernetski napredek, informacijski razcvet in
eksplozija množičnih medijev, z eno besedo dinamične spremembe na vseh področjih
družbenega življenja. Realni svet je danes veliko bolj liberalen, ljudje so manj nagnjeni
k predsodkom, bolj verjetno bodo sprejeli tisto, kar so nekoč obsojali, imajo veliko več
svobode - kar po eni strani prinaša izbiro in raznolikost, drugi pa priložnost za
tveganje, nevarnost in motnje. Družbene spremembe, ki se nam zgodijo, so včasih
lahko tako hitre, da jim ne more slediti ustrezna sprememba normativnega sistema, ki
vključuje predvsem vrednote in moralne norme. V tej tekmi, da bi sledili sprememba,
vse skupaj vodi v vakuum vrednot, v moralno praznino in v krizo moralnega reda. V
takih trenutkih hitrost sprememb nalaga, da se stare norme ne spoštujejo, nove pa še
niso nastale ali pa nekatere vrednosti, ki so bile na dnu hierarhije vrednot, pridejo na
površje, na stroškov na tistih ki so bili na vrhu vrednotnega sistema in so zdaj
marginalizirani.
Tehnološki razvoj je prinesel velike spremembe in potrebe v razvoju vsake znanosti.
Kje pa je težava? Če vzamemo, da se lažnive novice hitreje širijo po mas-medijih,
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milijarde ki so jih zaslužila podjetja v tej industriji, in kriza identitete med mladimi ...
potem ja, tehnološki razvoj gre v dober smer.
Šele v zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja je tehnologija dobila pomembno mesto v
zahodni družbi in njen razvoj cveti do danes. Tako obetavna prihodnja vizija je sicer
vodila do tesnobe in strahu. Kaj pa če ga v prizadevanju za moč popolnoma se
izgubimo in postanemo zasužnjeni?
1. OPREDELITEV TEME
Argumenti za globalizacijo se osredotočajo predvsem na ekonomske vidike, kot so
zmaga kapitalizma nad socializmom ter vpliv in širjenje idej neoliberalizma o tem,
kako je treba obravnavati nacionalna gospodarstva.
Eden od največjih izzivov globalizacije je vpliv na kulturo in družbo. Zbliževanje
različnih kultur je predvsem posledica napredka komunikacijske tehnologije in
izmenjave informacij. Ta napredek mnogi vidijo kot pozitivno nit globalizacije.
Vendar pa je kot kontra učinek kriza identitete, ki je zaradi velikega vpliva medijev
individualna in družbena.
Digitalna globalizacija je razmeroma novejša oblika globalizacije. Kot taka prinaša
velike spremembe v načinu poslovanja, pretoku gospodarskih koristi, rasti informacij
itd. Skratka, globalne gospodarske, socialne in finančne veze rastejo prek platforme.
Globalizacija komunikacij vpliva na vsa področja človeškega življenja. Z zbiranjem in
razširjanjem informacij iz družbenih, političnih, ekonomskih in podobnih kategorij
želi javnost usmeriti k njihovim ciljem.
V tej raziskavi bomo s teoretičnimi raziskavami obravnavali proces globalizacije z
njenimi učinki, grožnjami in močjo. Interakcija med globalizacijo in socialnimi mediji
je v zadnjih letih vse bolj izpostavljena. Od tod tudi sprememba načina komunikacije
in sprememba osebne, pa tudi družbene identitete. Skozi osebne izkušnje izpitnikov
bomo videli, koliko nas poseduje »Matrix-a«, in koliko predstavlja (ali ne) grožnjo.
V tem okviru bomo zastavili temo raziskave, torej koliko mladih so marionet realnosti
in koliko je njihova odgovornost kot posameznikov dejansko pomembna za okolje.
1.1. CILJ RAZISKAVE
Raziskali bomo, kako digitalna globalizacija vpliva na identiteta in individue oziroma
na mlada generacija, in kako pomembna je njihova zavest in odgovornost do okolja.
1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskave na to temo lahko izvajamo na številnih lokacijah po svetu z različnimi
raziskovalnimi vprašanji in metodami, ki bi bile prilagojene družbi, lokaciji,
mednarodnemu položaju, lokalni naravi itd., v tem okviru rezultati bo bili
spremenljivi in različni.
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Izhodišče naše raziskave bo vprašanje: Kdo sem? - vpliv digitalne globalizacije na
mlado generacijo in njihova družbena odgovornost. Se pravi, kako odvisni so od
platforme, kako na njih vpliva zaslon – vzporedno vesolje, razvoj alter-ega na platformi,
nabor identiteta, in kakšna je njihova osebna odgovornost v vsem tem.
1.3. RAZISKOVALNE METODE
Raziskava v prvem delu bo s teorijo obravnavala nekatere osnovne koncepte, ki so
nam pomembni. Že v drugem, empiričnem delu bodo predstavljene metode
kvalitativnega raziskovanja, opravljenega z intervjuji.
2. KRITIČEN PREGLED
2.1. GLOBALIZACIJA
Globalizacija je izraz, ki pooseblja naše življenje oz. naša realnost, in je ena od najbolj
priljubljenih tem v središču razprave. Glede na svojo opredelitev se razlaga drugače,
opredeljuje se na različne načine in vidike. Znanstveno področje izraz globalizacija
pomeni različne pojave in procese na področju ekonomije, politike, kulture,
izobraževanja, tehnološkega napredka itd. S teoretičnega vidika izraz je ocenjen kot
možna grožnja ali posodobitev.
Zgodovinski, globalizacija obstajala že dolgo. Večina zgodovinarjev okoli porekla
imajo spor, vendar je skupna tema med njimi osnova trgovine in raziskav. Od
ustanovitve svilene poti in potovanja trgovcev z začimbami je večnacionalna trgovina
pripeljala do ključnih dogodkov v agrarni reformi, proizvodnji in industrializaciji.
(Janson Yap, Amanda Huan 2018, 8)
Koncept globalizacije je leta 1968 razvil sociolog Roland Robertson, tako da bi opisal
načine, kako kapital, idejam in kulturnim kodam, s pomoč nova komunikacijska
sredstva, se širijo po vsem svetu. Kot izraz v sedanjem pomenu je bil prvič uporabljen
sredi osemdesetih let, letih devetdesetih v preučevanju mednarodnih odnosov in
modernizacije. (Stjepan Jagić, Marko Vučetić 2013, 17)
Globalizacija se je z leti širila in postaja neizogibna točka današnjo življenje. In mi
zavestno ali nezavedno sodelujemo v procesu. Globalizacija je kompleksna in ni
mogoče ločiti ali definirati v eni sferi, ker so vsi njeni podsistemi usklajeni. Na primer,
družbene platforme niso neodvisne od področja gospodarstva ali politike, tržijo se kot
neodvisni orodja, in pa zad brezplačno - je ogromen dobiček kompanijah. Z
današnjega vidika se globalizacija, od univerzalne, varčne in dobronamerne, vse
pogosteje začenja prikazovati kot deviacije, grožnja, torej gre v napačen smer.
2.2. DIGITALNA GLOBALIZACIJA
Novo obdobje digitalne globalizacije je pot z veliko izzivi. Po eni strani lahko podjetja
ustvarijo nove trge in povečajo svojo rast, po drugi strani pa so tarča agresivnih
svetovnih konkurentov in imajo cenovne pritiske. Baza podatkov je tarča kibernetske
kriminalitete, študentje pa se izobražujejo na spletu, družijo se prek spleta od koder
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koli na svetu. Toda njihovi pogledi na drugačnost lahko včasih gredo na temno plat.
Potem imamo družbena omrežja, ki ustvarjajo globalne skupnosti, vendar se nimajo
odpora proti ekstremizmu. Z eno besedo, današnja globalizacija je zelo zapletena in
hitra, in nadzor v katero smer se bodo stvari odvijale, se izgubi.
De facto, svet še nikoli ni bil gospodarsko, komunikacijsko in tehnološko globlje
povezan kot danes. Toda vzorec globalizacije se spreminja, zdi se, da se vsak človeški
dosežek v vsej svoji pozitivnosti konča v prid negativnim vplivom družbe. Če je nekoč
prevladovalo opredmeteno blago, danes globalni pretok podatkov prek digitalne
platforme omogoča sodelovanje več držav ali manjših podjetij.
Številni raziskovalci poudarjajo, da se globalizacija ustavi. Toda z vidika digitalne
globalizacije se vsiljuje drugačen pogled – »globalizacija je namesto tega vstopila v
novo dobo, ki jo določa pretok podatkov, ki prenašajo informacije, ideje in inovacije.
Digitalne platforme ustvarjajo učinkovitejše in preglednejše svetovne trge, kjer so
oddaljeni kupci in prodajalci v nekaj klikih drug od drugega.« (James Manyika, Susan
Lund, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel, Kalin Stamenov, Dhruv Dhingra 2016)
(prev. avt.)
Podatki in informacije so novi temeljni viri, ki sestavljajo novo olje. Več kot je zbranih
podatkov in informacij, več rešitev za umetno inteligenco (tj. rešitve, ki temeljijo na
strojnem učenju) se izboljša. Priliv in odtok podatkov, idej, tehnologij, talentov in
najboljših praks po vsem svetu vpliva tudi na odločitve o naložbah. Vse to pomeni
priložnosti za monetizacijo podatkov. Pretok podatkov po vsem svetu je v zadnjem
desetletju znatno prispeval k povečanju svetovnega GDP. Zdaj predstavlja večji delež
vpliva na rast v primerjavi s svetovno blagovno menjavo. (Schilirò 2020, 1711)
Včasih smo govorili kako se svet zmanjševal, ker se je zmanjšal čas ki je bil potreben za
selitev z enega kraja na drugega, in pošiljanje na blaga, za prenos kapitala ali za prenos
informacij. Zdaj imamo paradoksalen videz – trenutno svet je tako zožen, da spret se
je začel močno širiti.
2.3. THE MATRIX HAS YOU
Kakšno je življenje v Matrix-u? Kot koncept film sproža številna filozofska vprašanja.
Ta vprašanja bomo obravnavali z vidika tehnološke posodobitve in digitalne
globalizacije.
Vzemimo generacijo, ki je živela zunaj matrix-a in je zdaj z njo povezana, in generacijo,
ki živi v matrix-u. Sklepamo lahko le, da so prvi vse bolj povezani s platformo in jo
vidijo kot razodetje, hkrati pa si ne znajo predstavljati, kako so živeli prej. Zdi se, da
digitalizacija briše kolektivni spomin in zaznavanje zvočne presoje se izgubi.
Pozitivne koristi te dobe so nedvomne, vendar vse bolj zanemarjamo negativne
posledice digitalne dobe. Če govorimo o ljudeh, ki so celo življenje preživeli znotraj
matrix-a, ne morejo imeti enakih izkušenj, in to kaj cenijo kot nekoga, ki ne živi na
platformi. Preprost primer je, da je mlada generacija zelo kritična do mater, očetov,
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starih staršev, ki delno sodelujejo v matrix-a. Za njihovo nerazumevanje modernih
časov.
Potreba po umestitvi vsega v virtualni svet, ki pravzaprav nima nič skupnega s
realnosti, v kateri živimo.
Drugi element, ki odgovarja na vprašanje - Zakaj je slabo živeti v svetu Matrix-a? Vsak
klik, vsaka aplikacija itd. Prekinja odnos s realnost. Razširitev aplikacij, ki so AI, ki
ponujajo pomoč pri sodobnih boleznih, torej njihovo umetno uporabo, kot so tesnoba,
napadi panike in številni strahovi (v sodobni družbi se zdi, da se ti težki izrazi
uporabljajo vsak dan brez čutenja nevarnosti), samo poglabljajo problem in odvisnost
od matrix-a.
»We’re training and conditioning a whole new generation of people that when we are
uncomfortable or lonely or uncertain or afraid we have a digital pacifier for ourselves
that is kind of atrophying our own ability to deal with that.« (Tristan Harris 2020)
Resnica je, da večina od nas ljubi stik z resničnostjo, želimo si resničnih prijateljev,
resničnih stvari, toda vsiljena mehanizacija človeka reprogramira, verjetno je to nekaj
stvari, na katere je posameznik nemočen.
»Morpheus: ...What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer generated dream
world built to keep us under control in order to change a human being into this.«
(Fishburne 1999)
V filmu Matrx-a nas stroji držijo pod nadzorom, to pomeni, da mi smo ubogljivi, da
lahko porabijo človeško energijo oziroma jo spremenijo v energijo. Če smo vir energije,
bi v resničnem svetu to izgledalo nekako takole: stroji so vsi elektronski, kibernetski,
tehnični elementi, ljudi smo odvisniki, energija pa je v bistvu denar.
Z eno besedo, socialni mediji in družbena omrežja na različne načine manipulirajo s
človeško psihologijo, da preusmerijo človeške možgane. Številnih intervjujev z
inženirji tehnološkega oblikovanja, zdaj se bojijo od svoja dela.
2.4. IDENTITETA
Izraz identiteta izhaja iz francoskega izraza identité, ki pa ima jezikovni koren v
latinskem izrazu identittas – tatis, ki je samostalnik in izhaja iz pridevnika idem, ki
pomeni isto. (Merriam-Webster brez datuma)
Po besedah Weinreich & Sounderson (Weinreich & Sounderson, 2003), pri določanju
izraza identiteta je več ključnih teoretičnih konceptov:
×

Psihodinamičen – identiteta se razvija skozi življenjske procese oziroma skozi
proces identifikacije. Kot glavni predstavniki tega koncepta so : Erikson,
Marcia, Bern;

×

Koncept simbolne interakcije – identiteta se oblikuje skozi komunikaciji
postopek: Mead, Clooley, Goffman, Shotter, Stryker;
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×

Koncept družbene teorije – identiteta obstaja v/in družbi: Abrams, Hogg,
Tajfel, Turner;

×

Koncept konstrukcije in vrednotenja – identiteta je pojasnjena v kontekstu
ideografskih personalni konstruktov: Kelly, Schweder, Lazarus;

×

Kognitivno-afektivni koncept doslednosti – identiteta je rezultat čustvenih in
kognitivnih vplivov: Festinger, Aronson, Heider …;

×

Socialno-antropološki koncept – identiteta je prilagojena v kulturnem
kontekstu: Schweider, Valsiner, Pasternack.

×

Koncept Rom Harre – Harejev značilen prispevek k razumevanju identiteta je
v mikrosociologiji, ki ga imenuje »etogen«; Ta metoda poskuša razumeti
vrednostne sisteme ali sredstvo, na katerega lahko posamezniki svojim
dejanjem »prepičejo« določen pomen in se tako oblikuje lasten identitet, poleg
strukture pravil in kulturni viri, ki prispevajo k tem ukrepom.

Pri razlagi identitete ima pomembno vlogo tudi občutek pripadnosti in avtonomije, ki
sta na prvi pogled nasprotna. Vendar pripadnost skupnosti, ki se izraža s skupinsko
solidarnostjo in simbiozo z drugimi, pa tudi v povezavi skozi občutek zaupanja in
skupnih vrednot, ne mora izključevati avtonomije kot občutka relativne neodvisnosti
in samozavedanja.
Torej, kolektivna identiteta ne pomeni nujna asimilacija individualnosti, ampak jo
predpostavlja za proces individualizacije. Ta problem je teoretično rešljiv, v resničnem
življenju se pogosto pojavi kot paradoks, ki posameznika postavlja pred dilemo, ali
naj izbere enega ali drugega. Najpogosteje gre za primer zaprtih kolektivov, kjer se
občutek pripadnosti nalaga brezpogojno in izključuje avtonomijo kot tuje telo
koherentne skupinske avtoriteta. (Д-р Лидија Христова, Д-р Елеонора
Серафимовска, Д-р Маријана Марковиќ, Д-р Анета Цекиќ, 2014)
Po Jenkinsu (Jenkins, 1997) identiteta ni nevtralna kategorija in je vedno zgrajena z
nek vidik. Zato, kultura velja za temeljni kontekst pri opredeljevanju izraza identiteta.
Ta temelji na razumevanju kulturne identitete kot splošnega okvira, ki je neločljiv in
pripisan, in služi kot izhodišče za individualno usmeritev. Iz teh razlogov vsaka
identiteta je družbena kategorija, kot je že pokazal George Herbert Mead, in to potrjuje
tudi Mills, ki poudarja, da je socialno področje, kjer se individualno in kolektiv srečata
in združita.
2.5. MLADI IN PERCEPCIJA NA OKOLJE
Izraz mladost opredeljuje življenjsko fazo med otroštvom in zrelostjo (mladost zrelost) in je kot vse starostne skupine, družbena konstrukcija. Mladost kot kategorija
vsebuje soglasje o obstoju nekega biološkega (na primer univerzalnost ontogeneze,
biopsihično zorenje kot ključna značilnost mladosti) in zavedanje o njihovi družbeni
pogojeni artikulaciji.

110

Po ugotovitvah številnih sodobnih študij, obdobje mladosti v današnjih družbah traja
dolgi čas , torej se začne prej in konča kasneje. Trajanje mladosti je različno in v bistvu
je socialno, ne pa biološko določeno.
Način, kako mladi dojemajo okolje, določa strukturo potreb in stališč, ki jih imajo
oziroma način njihovega odzivanja na družbeno okolje. Pravzaprav gre za interakcijo
posameznika in okolja, ki se vzpostavi z zaznavanjem ali subjektivnim doživljanjem
okolja. (Okolje določa zgradbo osebe, po drugi strani pa obstoječa zgradba osebe
določa tudi »izkušnjo« družbenega okolja.) Način, kako bo posameznik (subjektivno)
zanj doživljal / zaznaval okolje, je resničnost, do katere bo gradil svoj odnos in
prilagodil svoje vedenje. Zato je tako pomembno, da raziskovalci poznajo politično
dojemanje posameznikov, kot da analizirajo politično realnost, v kateri živijo. (Д-р
Лидија Христова, Д-р Елеонора Серафимовска, Д-р Маријана Марковиќ, Д-р
Анета Цекиќ, 2014)
2.6. VPLIV DIGITALNE GLOBALIZACIJE NA IDENTITETA
I'm adaptable, I'm adaptable
I'm adaptable and I like my new role
I'm getting better and better
And I have a new goal
I'm changing my ways where money applies
Now, are you ready to grab the candle?
That tunnel vision, not television
Behind the curtain, out of the cupboard
You take the first train into the big world
Now, will I find you, now will you be there?
Tinariwen, 2009
Matrix-a je v bistvu veliko več kot stroji. Družbene spremembe identiteta, v bistvu so
preko vpliv prenosa informacij, ki so utelešenje družbenih in kulturnih norm, ki
oblikujejo družbo. To razmerje oziroma odnos med tehnologijo in družbo, je
enosmeren odnos, v katerem tehnologija povzroča družbene spremembe, tako da
vpliva na ljudi.
Ellul (1964) in kasneje Heidegger (1997) v svojih teorijah tehnologija ni opredeljujejo
niti kot dobro ali slabo orodje niti kot nevtralno ali apolitično. Vendar tehnologija je
vsiljena vrednota in ideologija, ki oblikuje zavest ljudi (Postman 1993). Hkrati gre za
»novo vrsto kulturnega sistema, ki prestrukturira ves družbeni svet kot subjekt
nadzora.« (Pacey 1992)
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Tehnologija lahko povzroči pomembne spremembe, vendar pa tudi spremembe v
kulturi z manipulacijo načina komunikacije med ljudi. Manipulacija poteka na
materialni in virtualni ravni, hkrati pa se dogaja na ravni spreminjanja pogleda na svet
ljudi.
Tehnologija tudi odpira vprašanje vzporednega življenja, torej iz tradicionalno
imenovane – identitete, občutek samega sebe obravnavamo v smislu bolj oken, oziroma
zamenjava vlog je veliko bolj tekoča in dostopna.
Komunikacijske tehnologije omogočajo ljudem, da spremenijo svojo identiteto med
seboj, z gradnjami, rekonstrukcijami in pogajanji, ker s tehnologiji imajo stik s celim
svetom in drugimi kulturami. (KOÇ 2006) Glede mešanja kultur kot odraz
globalizacije gre za nov problem, ki je v zadnjem času deležen velike pozornosti.
Spletna mesta uporabnikom omogočajo odprt prostor, kjer se lahko prilagodijo, hkrati
pa izpolnijo njihove potrebe. S homogenizacijo kulture, lokalnih prepričanj in
kulturnih vrednot lahko pride do uničenja lokalne identitete in njenih značilnosti.
Dejansko ta kulturna invazija je grožnja in povzroča velike težave, zlasti za
kontroverzne države. Pretirana odprtost do vsebin drugih ljudi (ali tujo) lahko uniči
tradicionalne vrednote in avtohtono kulturno identiteto.
Castells (1996) meni, da je to napetost med "Net" in "Self" oziroma svetovnimi
kulturnimi trendi in lokalnimi kulturami. Ta napetost je odraz enakosti in razlika, v
tem kontekstu so kot konstitutivna parametra za oblikovanje identitete. Nekatere
družbe so protislovne, ker po eni strani rada skrbijo za njihove tradicionalne,
družbene in kulturne vrednote. Nasprotno pa, silijo mlajšo generacijo, da odrašča v
stikih s tujino, hkrati pa je pripravljena na gospodarske izzive, povezane z
globalizacijo. (KOÇ 2006)
Na primer v Makedoniji v zadnjem času zaradi digitalizacije šole (ne samo zaradi
pandemije in potreb po spletnem izobraževanju, ampak tudi digitalizacije učilnic,
učbenikov itd.). Veliko mladih piše v latinici, čeprav je cirilica standardizirana.
Absurd je da mladi pišejo latinična pisava pri predmetu, ki je njihov materni jezik.
Absurd je še večji, da od naslednjega šolskega leta najmlajši učenci (od prvega do
četrtega razreda) ne bodo več imeli stikov s knjigami, zvezki itd. Ministrstvo za šolstvo
Republike Makedonije uvaja obvezno uporabo tablic, računalnikov in podobnih
naprav (družina bi to morala zagotoviti).
Ali se nismo borili, da bi otroci pred in s platformo preživeli čim manj časa?
Mladi in najstniki večino svojega časa preživijo ob gledanju televizije, igranju video
igric ali na družabnih omrežjih. Po nekaterih nedavnih raziskavah, izvedenih po
zadnji raziskavah od letih 2014–2015, se je odstotek uporabe pametnega telefona ali
računalnika povečal. Najpomembnejše pa je, da uporaba teh naprav in aplikacij, ki jih
vsebujejo, osnovni element v najstniškem življenju: » 95% najstnikov pravi, da imajo
pametni telefon ali imajo dostop do pametnega telefona. Hkrati so že dolgo aktivni na
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internetu: 45% najstnikov pravi, da so na internetu skoraj nenehno.« (Monica
Anderson and Jingjing Jiang 2018)
Tudi po več raziskavah v teh področja, najstniki se ne zavedajo vpliva socialnih
medijev. Čas, ki ga mladi preživijo v medijih, povečuje tveganje za motenje njihovega
pogleda na svet, enako in z njihovo identiteto.
Zaslon kot prostor (kot interakcija) predstavlja funkcionalne in semiotične posebnosti.
»Screen as a site and site as screen« (Carey Jewitt and Teal Triggs 2006) je območje
med dvema združenima svetovoma, ki sta heterogena prostora - prostor zaslona in
prostor zunaj zaslona.
V psihološki konstrukciji individue, Jaz je nasprotno od Ti, kar pomeni, da smo
nasproti ljudi, ki imajo enake vrednote in norme, in do tistih s različnimi vrednotami.
Medsebojne odnose strukturira družba (sorodniki, prijatelji, kolegi, institucije itd.).
Od rojstva posameznik pripada določeni skupnosti (družinski član, jezikovna
skupina, narodnost, državljanstvo, mesto itd.), Kasneje pa se na lastno pobudo drži
drugih (na primer z določitvijo politične pripadnosti, poklicnih izkušenj, dejavnosti,
ki se izvajajo v prostem času itd.) V smislu družbenih medijev se ta omrežja širijo. Še
posebej omrežja z oznako »prijatelj« (»Facebook prijatelji«), ali »profesionalno« ki
imajo oznako "prijazno" (profesionalne »povezave« na LinkedIn-u). Vendar pa se s
tem lahko prepletajo odnosi: »Facebook prijatelji so lahko kolegi, sosedje ali stranke,
LinkedIn-u povezave so včasih več prijatelji ali znanci.« (Heike Baldauf, Christine
Develotte, Magali Ollagnier-Beldame 2017)
Tako se pri teh povezavah pojavljajo skupine, kot hiperpovezave, ki so ustvarjene na
podlagi interaktivne konstrukcije, ki temelji na skupnih interesih. Preko družbenih
medijev se konstrukcija identiteta ustvarja skozi matrix-a, ki z vrednotenjem
dejavnosti platforme, z izračunom interesov posameznika, pošilja povratne
informacije, ki vplivajo na posameznika in njegovo identiteto.
»We’ve created a world in which online connection has become primary. Especially
for younger generations. And yet, in that world, anytime two people connect, the only
way it’s financed is through a sneaky third person who’s paying to manipulate those
two people. So we’ve created an entire global generation of people who were raised
within a context with the very meaning of communication, the very meaning of
culture, is manipulation.« (Jaron Lainer 2020)
3. METODOLOGIJA
3.1. METODA RAZISKOVANJA
Raziskava je bila izvedena z intervjuji s tremi anketiranci. Intervjuji so bili polstrukturirani oziroma pripravljenih je bilo 14 vprašanj. Vendar pri prvi intervju smo
imeli več podvprašanj, ki so bila uporabljena v naslednjih intervjujih.
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Intervjuji so bili izvedeni prek platforme Zoom, tako da so bili prej anketiranci
povabljeni k sodelovanju v raziskavi, za kar smo pridobili soglasje za uporabo
podatkov za namen raziskave.
Med intervjuji ni prišlo do neugodnih razmer, profil anketirancev pa je bil drugačen.
Nekatera so bila odprta za pogovor, nekatera vprašanja so zahtevala globlje
razmisleke in so zato vzela več časa za odgovore. Na nekatera vprašanja so bili
odgovori kratki in natančni, brez dodatnih razlag.
Vprašanja so bila zasnovana tako, da smo lahko od mladih (starih od 23 do 26 let)
dobili celovite odgovore in razmišljanja. Prvo in zadnje vprašanje sta bili pokazatelj
»identitetne krize«. Čeprav ta »situacija« zahteva več raziskav, kljub temu smo se z
dvema ključnima vprašanjema odločili, da dobimo grobo sliko te »situacije«. Druga
vprašanja so bila o digitalni globalizaciji. Se pravi vpliv in uporaba »platforme« in
njena »odvisnost«.
»Off record« smo prejeli »feedback« anketirancev. To pomeni, da sta 2 od 3
anketirancev pokazala zanimanje za prvo in zadnje vprašanje, kakšen je njihov namen
in kaj je to, ki spodbudilo k dobremu razmisleku ali »preučevanju samega sebe« (tretji
anketiranec je pokazal veliko samozavesti). Po drugi strani pa so pri ostalih vprašanjih
vsi trije anketirani pokazali, da je treba razmišljati o sebi in svojih »navadah«, v okviru
digitalne globalizacija oziroma uporabljanje »platforme« .
3.2. PREDSTAVITEV REZULTATOV
Izbor vprašanj za intervju je bil naše »osnovno« orodje za merjenje in preverjanje
rezultatov. Kombinacija vprašanj je bila bolj strukturna. To pomeni, da smo prek njih
našli nekaj ključnih, a tudi sekundarnih informacij, ki so bile pomembne za raziskavo.
Prvo in zadnje vprašanje je bilo merilo identitetne krize. Kot smo že povedali, ta
vprašanja zahtevajo veliko več raziskav in strokovnega pristopa, a kot osnovni
premislek se za razumevanje te situacije uporabljajo nekatere vrste vprašanj. Eden od
teh osnovnih pristopov sta ti dve vprašanji.
Med anketiranci smo opazili, da sta dva od treh anketirancev naletela na težave pri
odgovarjanju na ti dve vprašanji. Za odziv so potrebovali več časa ali pa se sploh niso
odzvali, kar je vsekakor pokazatelj »krize identitete«. Tretji anketiranec, ki je na ta
vprašanja odgovoril hitro in enostavno in pri odgovarjanju ni naletel na nelagodje, ne
spada v to kategorijo. A tu je treba upoštevati njegov značaj, torej samozavest, ki jo je
imel ves intervju.
Glede ostalih vprašanj smo naredili kombinacijo osebnih vprašanj, tj. njihovega
osebnega odnosa s »platformo« in vprašanj s stopnjo mnenja o tem, kako drugi
doživljajo ali uporabljajo »digitalni svet«.
Med ostalimi vprašanji smo našli tesne odgovore vseh treh vprašanih. Pojavilo se je
soglasje, da pred in za zaslonom vsi so različni, kot neizogibni del sodobne družbe.
Po drugi strani pa sta dva anketiranca, ki sta odgovorila na osebni primer, kako
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različna sta v resničnem in digitalnem svetu, dala potrditev da imata primeri kot sta
različni. Tretji pa je bolj »opazovalec« o tem, kako imajo drugi drugače »življenje« v
resnici in »platforma«.
10.

Ali mislite, da so ljudje pred zaslonom in zunaj njega drugačni?

Ja, drugačni so. Zaslon daje dodatno samozavest, ki je človeško nemogoče imeti v
živo. Zaslon je vaša pot do alter ega, če ga moram lepo definirati.
Ljudje so na anonimnem forumu in v profilu osebnega družbenega omrežja različni,
v resnici pa še pogosto različni. Mislim, da imajo morda pred zaslonom več poguma
- kliki in všečki delujejo kot simulator.
Vsekakor ja!

9.
Ali lahko delite primer, ko ste rekli ali naredili nekaj na "platformi" in ste se
zavedali, da tega v resničnem svetu ne bi nikoli storili osebno?
Na internetu sem bolj brutalno iskrena kot v resnici.
Nositi srajco, ki je dobra za koncept določene fotografije, v resničnem svetu pa
strašno slaba. Če govorimo za nekaka situacija, ja sem imel.
Glede osebnih vprašanj se je vsak anketiranec zavedel, koliko časa in kako preživi čas
na platformi, pa tudi ne bi hotel, da bi bil na primer prisiljen, da na primer ne bi bil 24
ur. To pomeni, da bi verjetno zdržali, vendar si ne bi želeli, da se to zgodi.
Nekatera vprašanja so bila namenjena zanesljivosti informacij, ki se širijo na platformi,
pri anketirancih pa smo opazili, da informacij ne preverijo vedno, pač pa jih vedno
jemljejo z dozo rezervacije.
Glede »prave slike na zaslonu«, tj. »Matrix-a«, ki nam prikazuje stvari kot našo
resničnost, naše osebne interese, naš »svet zaslona«, smo med anketiranci naleteli na
šok in strah, da je njihova zasebnost kršena, hkrati pa se navadijo na algoritem, ki
deluje v ozadju. Iz odgovorov na ta vprašanja sklepamo, da je nagonska in prva
reakcija povezana z mislijo, da nas nekdo prisluškuje ali spremlja naša iskanja. A tudi
nismo ugotovili, da v bistvu gre za »kibernetske možgane«, ki delujejo samo s podatki
in »ponujajo« možnosti, ki nas nameravajo čim dlje obdržati na »platformi«.
Vprašanje: »Kakšna se vam zdi, kot mlademu posamezniku vaša vloga v družbi?«, Se
zdi, da so mladi v tem »pripovednem procesu« izgubili svojo ideologijo pred družbo
in politiko. Zdi se, da ravnodušnost odgovorov dveh od treh vprašanih igra ključno
vlogo pri ustvarjanju naše zgodovine, pa tudi trenutne družbene resničnosti.
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11.

Kakšna se vam zdi, kot mlademu posamezniku vaša vloga v družbi?

Kot Mlada individua, milim da okolje mi ne dopusta biti socialno odgovorna.
V preteklosti, verjetno bom odgovorila z »aktivnim sodelovanjem na vseh
področjih, ki me zadevajo«. Vendar sem že v pasivni fazi, ko ne vem, kaj bi
odgovorila.

4. ZAKLJUČEK
Doma nisem mogel živeti brez sveta, v svetu pa brez svojih korenin.
Odtujeni doma in nastanjeni v tujini. Ali pa prej - doma na svetu in svet doma.
(Ѓузел 1974)
V kritiki neoliberalne strukture Noam Chomsky pravi, da se nič ne dela, ker »ni
nobenega dobička pri preprečevanju prihodnje katastrofe«. V času svetovne krize, ki
jo povzročata pandemija in hitro globalizirajoč se model sveta, v katerem je
digitalizacija nov »red«, se postavlja vprašanje: "Ali je ustvarjanje katastrofe koristno?"
Ni razkritje, da se meje prestopajo in intelektualni dosežki dosegajo in prejemajo.
Vendar smo prišli do točke, ko se pravica do kritičnega mišljenja izgubi, ne da bi se
tega zavedali. Globalna digitalizacija je le aktivator ali stimulator vseh tistih
»nuspojave«, s katerimi se soočamo. V manj kot mesecu dni od pandemije so našli
nešteto rešitev, kako lahko »normalno« življenje teče skozi zaslon.
Postali smo sužnji umetno ustvarjenih orodij, s katerimi se veliko zasluži. Toda ali
lahko rečemo, da je ta odnos dvosmeren in si vsak vzame svojo »dobroto«?
Evolucijsko si moramo privoščiti kritično razmišljanje, biti zgrajeni mladi
posamezniki, ki vedo, kakšna je njihova vloga v družbi.
Kultura odrekanja se je razvila iz nezrelosti ljudi, iz brezumnega narcizma, ki ga
poganjajo družbena omrežja, kjer »neželeni pojav« obravnavajo kot »hudobnega
posameznika«. Nevarna naivnost površnega, mlačnega aktivizma, ki danes
prevladuje - neumno pomeni, da je za vsak problem mogoče najti enostavno rešitev.
Tako kot lahko »hudobnega posameznika« medij odpiše, je tudi neželena tema
blokirana.
Paradoksalno je, da koncept enotnega sveta postaja navidezen z vse večjim spletnim
dostopom do informacij. Naš svet, kot pravi Lippmann, nam uide, onstran naših oči
in našega uma. Drugost je postala razbito ogledalo ideoloških odlagališč sodobne
družbe.
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MLADI, EVROPA, GLOBALIZACIJA DANES
UVOD
Globalizacija je močno oblikovala življenjski slog mladih. Kjer koli na svetu se nahajajo
imajo lahko v enakem časovnem obdobju skupen dogodek preko spleta. Potrebujejo
samo moderno tehnologijo in že so skupaj virtualno. Potrošnja je postala s pomočjo
novih tehnologij enostavnejša in začela se je spodbujati tudi pri mladih. S pomočjo
literature smo raziskali mlade in njihov pogled na globalizacijo. Intervjuje smo izvedli
z osebnim načinom (iz oči v oči). Tematske intervjuje smo opravili z tremi mladimi
ljudmi, ki ima vsak od njih svoj pogled na globalizacijo in edinstven način življenja.
Analizirali smo kako globalizacija vpliva na mlade. Na koncu raziskovalne naloge
smo kritično ocenili intervjuvance z namenom, da vidimo kako odgovore razumejo.
Opredelitev področja in opis
Globalizacija je zelo kompleksen, multidimenzionalen proces, ki vpliva na življenje
tukaj in zdaj. V Sloveniji smo globalizacijo najbolj občutili ko smo se pridružili EU in
postali njena članica. V raziskovalni nalogi se bomo posvetili kako EU in globalizacijo
občutijo mladi in kako vpliva na njihova čustva.
Cilj in hipoteza
Cilj raziskovalne naloge je na podlagi raziskave teorij in organiziranih intervjujev
raziskati kako mladi dojemajo EU in kako globalizacija vpliva na njih. Opazovati in
dopustiti mladim glasno razmišljanje, pojasnjevanje vprašanj in jih na koncu medseboj
primerjati. Fokusna skupina so trije prostovoljci, mladi, ki so sodelovali v intervjuju.
Hipoteza: proces globalizacije v EU ustvarja pozitivno življenje mladih.
Predstavitev raziskovalnih metod
•

Proučevanje in zbiranje različne slovenske in tuje literature

•

Analiza intervjuja

•

Metoda kvalitativnega raziskovanja, intervju.

Metodologija
Pri pisanju raziskovalne naloge smo uporabili domačo in tujo strokovno literaturo,
dostopno v knjižnici in na svetovnem spletu. Največ literature na temo globalizacije
je bilo pridobljene s spleta. Podatki o globalizaciji se zaradi hitrega načina življenja
spreminjajo. Dogovorili smo se z tremi intervjuvanci, jih sprejeli, seznanili s ciljem
intervjuja med samim potekom pa jih motivirali za sodelovanje. Glede na vire in tri
intervjuje smo opisali in primerjali različne mlade ter njihov pogled na EU in
globalizacijo. Čeprav za metodo kognitivnega intervjuja ni standardnih definicij,
zanesljivih podatkov smo jih vseeno uporabili za raziskovalno nalogo.
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MLADI
Opredelitev pojma mladi
Po svetu mlade osebe razvrščajo v različna starostna obdobja. V Evropi Združeni
narodi štejejo mlade osebe, stare od 15 do 24 let. V Sloveniji uvrščamo mlade tiste
osebe, ki so stari od 15 do 29 let. Svetoven mednarodni dan mladih je 12. avgust
namenjen mladim že od leta 1999. Razglasili so ga Združeni narodi z namenom, da
opozarjajo na mlade. Vsaka družba pa mlade opredeljuje po svoje prav tako vsak
posameznik. Mlad si takrat ko si na prehodu v odraslost. Točna definicije za mlad po
SSKJ, ki je v prvem obdobju življenja, mlad človek, ki še nima ustreznih značilnih
lastnosti.
Značilnosti mladih
Značilnosti mladih se precej razlikujejo med seboj. Skoraj težko bi rekli, da sta dva
mlada lahko enaka. Mladi so ljudje, ki še ne prevzemajo vseh obveznosti. Nekateri
postanejo materialno neodvisni od staršev ni pa nujno. Vsekakor pa začnejo misliti s
svojo glavo in čutiti kakor radi rečemo v družbi. So pravi uporniki. Raziskujejo svoje
telo, partnerske odnose in življenje. Razlike med njimi so lahko ogromne. Eni živijo
pri starših, drugi živijo s partnerji, prijatelji, so poročeni, živijo v zunajzakonski zvezi
pa tudi sami. V Sloveniji večina mladih živi pri starših ali si ustvari stanovanje v
njihovi hiši. Drugje po svetu se veliko hitreje osamosvojijo in se prej odselijo od doma.
Lahko imajo otroka ali pa so brez otrok. Nekateri se takoj po srednji šoli zaposlijo, spet
drugi gredo študirati. Čeprav je v Sloveniji čedalje manjši delež zaposlenih z
srednješolsko izobrazbo.
Odnosi s starši pa tudi z vso okolico se pri mladih zelo spreminjajo. Poveča se število
konfliktov s starši in prijatelji, najbolj pa z drugače mislečimi. Mladi se lahko hitro
razburijo. Užalijo jih najmanjša nasprotovanja in nestrinjanja. Nihanja čustev so pri
mladih zelo prisotna in se lahko spreminjajo vsako uro. Prav tako odnos okolice vpliva
na trenutno počutijo pri mladih. Ko se pri mladih izoblikuje osebnost, velik poudarek
dajejo odprtosti do drugačnosti. Želja mladih je, da se osamosvojijo od staršev. S svojo
lastno izbiro preizkušajo kaj jim je všeč in kaj ne. Od glasbe, zunanjega videza,
govorice,..
Obdobje mladih
Psiholog Jeffrey Jensen Arnett opredeljuje obdobje mladi kot nastajajoča odrasla doba,
nova razvojna faza. Obdobje raziskovanja identitete, preden sprejmejo obveznosti kot
odrasli. Navaja pet značilnosti:
-

optimizem in številne možnosti,

-

obdobje osamosvajanja in obdobje oblikovanja,

-

nestabilnost pri odločitvah,

-

osredotočenost nase, osebna svoboda posameznika,
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-

položaj vmes, ker niso ne mladostniki niti odrasli.

Lahko rečemo, da so mladi raznolika skupina, ki se na različnih področjih spopada z
izzivi kot so izobrazba, psihološka zrelost, bivališče, partnerstvo, zaposlitveni status
in finančna neodvisnost.
Izobraževanje med mladimi
Za osebno uresničevanje se morajo mladi nenehno izobraževati. Mladi formalno
izobraževanje doživljajo velikokrat kot stres, storilnost, ki omejuje njihovo svobodo.
Zaradi tega večina mladih čuti velik odpor do izobraževanja. Izobraževalne institucije
po njihovem mnenju ne sledijo modernim trendom in hitrim spremembam v svetu.
Neformalno učenje jim je veliko bliže ker to doživljajo kot vir veselja in zadovoljstva.
V današnjem času lahko preko spleta najdemo ogromno vaj in seminarjev v obliki
videa. Študij v tujini mlade veliko bolj zanima kot študij v Sloveniji. V tujini imajo
veliko bolj pestro izbiro študija in bolj razvit izobraževalni sistem. S študijam v tujini
pridobijo večje možnosti zaposlitve in izkušnje za osebno rast.
Za odhod v tujino se mladi odločijo zaradi brezposelnosti v Sloveniji, slab
izobraževalni sistem in slabo vodenje države. V tujini je boljša infrastruktura v
poklicih ter boljši pogoji študija. Pri zaposlitvi v tujini pa je veliko bolj pomembno od
formalne izobrazbe to kaj znaš, kakšne so tvoje osebnostne lastnosti, kako se prilagajaš
spremembam, načini spopadanja s težavami in timsko delo. Slovenski delavci smo v
tujini poznani kot prilagodljivi, hitro učeči in pridni. V Slovenija pa dobro plačano
delo in visok položaj dobiš samo z vezami in poznanstvi. Karierni načrti v podjetjih
ne dajo velike pomembnosti mladim.
Podpora mladim v Sloveniji
V Sloveniji se premalo zavedamo, da so podpora, informiranje in spodbuda mladih
nadvse pomembne za gospodarski razvoj države. Mladi se soočajo z brezposelnostjo
in slabo plačanimi delovnimi mesti. Slabo izbiro delovnega mesta in ne nazadnje še
veze pri zaposlovanju. Trg delovne sile se spreminja z nadzvočno hitrostjo v
tehnologiji in pomembno bi bilo, da mlade o tem obveščamo, da imajo podporo iz
strani države.
V Sloveniji imamo kar nekaj organizacij, ki mladim omogočajo oseben razvoj in rast
na vseh področjih. O vseh teh organizacijah pa mladi ne vedo kaj dosti, nimajo dovolj
informacij. Za spodbudo mladih skrbijo predvsem mladinski centri, ki nudijo
neformalne programe, ki mladim nudi podporo v poslovnem in osebnem uspehu.
Pridobijo lahko prve delovne izkušnje, finančni, socialno podporo in gradijo na
osebnem razvoj.
V Sloveniji ni malo organizacij za mlade, ki se ukvarja z izobraževanjem, finančno
podporo mladim podjetnikom pa nudijo razne programe. Imamo podjetniške
izobraževalne centre, organizacije za uspešen razvoj in hiter tržni preboj podjetniških
idej. Organizacije ki pomagajo, svetujejo, povezujejo mlade. Javne agencije za
spodbujanja tujih investicij in tehnologije, spodbujanje podjetništva. Spodbujanje
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razvoja podjetniške aktivnosti ali podjetniške kulture. Podjetniške sklade. Poznamo
program »Mladi«, Start-up Slovenija, Spirit Slovenija, Zavod mladi podjetnik, Zavod
Hekovnik in CEED.
GLOBALIZACIJA
V teoriji pomeni globalizacija sklop sprememb v ekonomskem sistemu, družbi in
politiki. Posledica na globalni ravni je trgovanje in kulturna izmenjava. Kapitalizem
uveljavi globalizacijo kot svetovni sistem vse od začetka 16. stoletja dalje. Veliko
avtorjev globalizacijo vsak po svoje dojema in zato obstaja več različnih definicij
globalizacije. Globalizacijo pa spremlja tudi kultura.
Ulrick Beck pravi, da je globalizacija: »Najbolj uporabljena – zlorabljena – in najredkeje
definirana, verjetno najbolj napačno razumljena, najnebuloznejša in politično najučinkovitejša
beseda zadnjih in tudi prihodnjih let.« (Beck,2003,37)
Ogromno število podatkov in informacij je na voljo za hitro komunikacijo in
sodelovanje med mladimi z uporabo pametnih sistemov, ki spreminjajo druženje
mladih danes in celo ponujajo zaslužek denarja. Mladi se selijo v mesta, ki jim ponuja
boljše pogoje za izobraževanje in zaposlitev.
Globalizacija in teoretiki
Obstaja mnogo definicij globalizacije. Teoretiki globalizacijo pojmujejo različno zato
med njimi prihaja do trenj. Anthony Giddens globalizacijo prestavlja kot dialektično
razmerje med globalnim in lokalnim. Delijo jo na štiri osrednje sile: industrializem,
kapitalizem, nadzorovanje sredstev in industrializacijo vojne. Roland Robertson
globalizacijo opredeli kot koncept zgoščevanja sveta in dojemanje sveta kot celote.
David Held globalizacijo poda v petih točkah. Pravi, da je globalizacija zgodovinski
proces. Preoblikuje prostorsko organizacijo družbenih odnosov in transakcij. Malcom
Waters pa globalizacijo opredeli kot družben proces, kjer geografske ovire nimajo
vpliva na oblikovanje družbenih in kulturnih ureditev.
Paradigme globalizacije
Pri preučevanju procesa globalizacije so se pojavile tri paradigme. Hiperglobalisti, ki
globalizacijo pojmujejo kot novo dobo človeštva. Kjer so globalni trgi postali močnejši
od držav. Ustvarili so nove oblike socialne organiziranosti. Globalizacija pa je postala
neizogiben razvoj, katerega je nemogoče zaustaviti.
Skeptiki, ki trdijo da je globalizacija iluzija ter zanikajo teze o globalizaciji in njenemu
pomenu. Globalizacijo dojemajo kot mit. Za skeptike je globalizacija neprekinjen
naraven proces. Postskeptiki pa trdijo, da se skeptiki in hiperglobalisti motijo. Po
njihovem mnenju na globalizacijo in njen proces ne moremo vplivati. Globalizacijo
dojemajo kot obdobje v človeški zgodovini.
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Mladi in globalizacija
V svetu so med mladimi informacijsko-komunikacijske tehnologije postale glavni
element družb. Mladi so tehnologijo vzeli za svojo, nimajo nobenega etičnega
pomisleka in so bolj dovzetni zanjo kot starejši. Globalizacija jim je odprla pot do
moderne tehnologije dosegljive iz celega sveta. Nadarjenim mladim ponuja
globalizacija priložnost, da postanejo svetovno konkurenčni. Ne glede na to kje živijo
na vasi, v mestu, v Sloveniji ali Rusiji.
Mladi so večina časa v interakciji s tehnološkimi napravami. Pametnimi telefoni,
pametne ure, računalniki, brezžična tipkovnica, brezžične slušalke vse to mladim
omogoča moderno komunikacijo in socializacijo. Tehnologija je nepogrešljiv del
njihovega življenja in kulture. Neverbalna komunikacija z modernimi tehnologijami
je postala kulturni simbol mladih.
Mladi moderne tehnologije uporabljajo za izobraževanje, kiberpedagogiko, namesto
analognih medijev, za javno izobraževanje, pisne aktivnosti in celo gibanje. S pomočjo
modernih tehnologij mladi obvladujejo svet, se povezujejo, spoznavajo in ustvarjajo
novo realnost na globalni ravni.
Globalizacija mladih danes
Danes živimo v svetu informacij, ki so za nas dosegljive preko moderne tehnologije.
Ustvarja se globalna kultura s pomočjo medijev, infrastruktur in moderne tehnologije.
Ekonomska globalizacija nam je prinesla nov življenjski slog in družba je postala
potrošniška. Temeljne vrednote družbe je postal kapitalizem. Tisti mladi, ki niso del
globalnega trga in ne morejo biti zaradi nedosegljivosti modernih naprav ali niso
dovolj energični pa so izključeni.
Tehnologija in znanost danes pomenita velike spremembe v znanju in mladi temu
sledijo. Znanje morajo nadgrajevati ker se razvoj na tehnološkem področju kot so
robotika, umetna inteligenca, genetika in nanotehnologija pospešeno razvija. Mladi
brez uporabe sodobne tehnologije niso del današnjega sveta.
Prilagodljivost na različne kulture in ljudi mladim omogoča globalizacija. Že sedaj
večina mladih govori po tri različne tuje jezike. Mladi se v tujini veliko udeležujejo
koncertov, študija, sodelovanja na projektih in prostovoljstva. Pridobijo kombinacijo
znanj formalnega in neformalnega izobraževanja in drugačno inovativno razmišljanje.
Srečujejo se z vsemi generacijami od srednje šole, vrstnikov, študentov do
starostnikov. Zaradi stalnih sprememb in novosti na trgu se jim je spremenil
življenjski tok. Delovne izkušnje mladi pridobijo preko študentskih servisov, redne
zaposlitve, pogodbene zaposlitve, zaposlitve za določen čas, zaposlitve preko
projektov doma in v tujini. Delo pa postaja zaradi mreženja vedno lažje. Mladi si med
seboj lahko izmenjujejo ideje tudi, če so fizično ločeni zato so bolj produktivni. Vse to
jim omogoča virtualno okolje.
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RAZISKAVA
V raziskovalnem delu se bomo poglobili poznavanju in razumevanju mladih z
metodo kognitivnega intervjuja. V intervjuju smo tri mlade osebe povprašali za
osebna mnenja glede EU in globalizacije, da bi izvedeli kako oni vidijo situacijo v
kateri so danes. Ali se zavedajo kaj se trenutno dogaja in kako to doživljaj. Pridobljene
podatke smo nato primerjali med seboj. Z njihovimi mnenji in opazovanjem smo prišli
do zaključka kakšno je trenutno stanje med mladimi. Zaključek smo predstavili in
podali predloge za uporabo bolj ustreznejših tehnik in načinov intervjuja.
Namen in cilj raziskovalne naloge
V raziskovalni nalogi smo se lotili empirične raziskave z namenom pridobiti različna
mnenja mladih danes. Z tremi poglobljenimi kognitivnimi intervjuji smo želeli dobiti
vpogled v mnenje mladih. Z neposrednim izpraševanje mladih dobimo največ
koristnih informacij glede razumevanje vprašanj, ki smo jih zastavili v intervjuju. Z
intervjuji smo preverili kakovosti vprašalnika in dobimo miselne procese
intervjuvanca. Pridobljene podatke iz intervjujev pa smo primerjali med seboj. Z
mnenji mladih smo prišli do zaključka, da globalizacija pozitivno vpliva nanje. S
proučevanje in zbiranjem različne slovenske in tuje literature smo spoznali temo EU,
mladi , globalizacija in tehnologija.
Z osebnim intervjujem pa smo pridobili od sogovornika iskrena mnenja, stališče in
predsodke. Na intervju se sogovornik ni pripravljal posebno, ker smo le tako lahko
dobili čisto mnenje.
Metodologija
Za izvedbo raziskovalne naloge, ki dopolnjuje literaturo smo za primarne podatke
izvedli intervjuja s tremi mladimi. Prvi intervju je bil izveden s srednješolko Ajdo,
drugega smo opravili s prostovoljcem Maticem, 26 let in tretji intervju z zaposleno 23
letnico Špelo. Vse intervjuje smo v celoti zapisali v Prilogi. Intervjuji so potekali
sproščeno, nepripravljeno in odkrito. Zato smo pridobili tri različna stališča in mnenja.
Natančnejši cilji raziskovalne naloge so bili ugotoviti kako mladi razmišljajo in zakaj
tako razmišljajo. Z intervjuji smo dobili zelo zanimive informacije. Vsi intervjuji so bili
posneti z telefonom in tudi dobesedno zapisani.
Analiza zbranih podatkov
Analiza zbranih podatkov je izvedena in predstavljena za vsak intervju posebej.
Kognitivne intervjuje smo izvedli v obliki osebnega. Takšen način komuniciranje med
mladimi ni več priljubljen. Za mlade je to stara metoda, ki bi lahko potekala preko
telefona ali preko spleta video klica. V obdobju globalizacije ima prednost sodobna
tehnologija in zbiranje procesnih podatkov. Mladim se zdi nesmiselno tratenje časa z
intervjuju. Najraje bi odgovarjali po spletu preko klepeta ali elektronske pošte. Celo
večina mladih, ki ni bila zainteresirana za intervju nam je predlagala kako naj ga
izvedemo ter analiziramo na nov sodoben digitaliziran način kot je program Nvivo10.
Podatki intervjujev so na koncu raziskovalne naloge.
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Analiza intervjuja s srednješolko
Srednješolka Ajda, 17 let. V intervjuju je čutiti njeno radovednost in razigranost.
Večkrat je odgovorila nazaj z vprašanjem, čutiti je bilo da se na temo spozna. Njeno
telo je bilo videti zelo sproščeno. Roke so ves čas krožile po zraku in komaj smo ujeli
očesni stik. Ogromno je bilo nebesednih gest, kot so prikimavanje ter kretnje z rokami.
Na trenutke smo jo morali usmeriti na temo globalizacija ker smo polega želenih
odgovorili dobili tudi njeno mnenje o šolskem sistemu, nepoštenosti učiteljev in
obveznostih, ki jih imajo do šolskega sistema. Želeli smo slišati njeno razmišljanje zato
smo ji večkrat poudarili kakšni so cilji intervjuva. Na trenutke so se ji vprašanja zdela
smešna in je vsakič ko je odgovorila nanje preverila s pogledom.
Ajda je za naš pogovor povedala, da se po njenem mnenju večina mladih ne zaveda
globalizacije. EU pa mlade podpira in jim daje svoj prostor, da se udeležijo različnih
dogodkov. Mnenja je, da je dovolj priložnosti za mlade v EU kot so študij v različnih
tujih državah, prostovoljna dela v tujini, delavnice pa tudi zaposlitve. EU ima
pomembno vlogo in ostale države ne morejo spreminjati pomembnih odločitev brez
njihove prisotnosti in podpore. Globalizacija ima velik vpliv na mlade, ker so
vključeni v dogodke in stvari, ki se dogajajo v svetu.
Analiza intervjuja s prostovoljcem
S strani prostovoljca Matica, 26 let smo dobili informacije z bolj konkretnimi odgovori
o EU in mladih. Z samo izvedbo intervjuja ni bilo težav. Vprašanja ga niso zmedla in
je našel takoj odgovor nanje. Ni veliko razmišljaj predno je odgovoril. Na odgovore
vprašanj je dal jasna pojasnila. Predstavil nam je svoje razmišljanje o pomenu
globalizacije za mlade. Matic je bil odločen in namenil veliko pozornosti temu kako
sam vidi spremembe, ki jih je prinesla globalizacija. Na odgovore je odgovarjal z
lahkotnostjo in gibljivim mišljenjem. Pomembno se mu zdi, da so mladi samosvoji, da
si upajo in sledijo osebnim ciljem. Lahko povzamemo, da je Matic uspešno sodeloval
pri intervjuju.
Mladi se dobro zavedajo, da so državljani EU. Imajo kup ugodnosti, za vstop v članice
EU ne potrebujejo potnega lista in meje znotraj držav EU ne ostajajo. Mladi imajo
priložnosti študirati v različnih državah, si poiščejo redno delo ali začasno delo in
spoznajo ogromno znancev in prijateljev. EU podpira mlade, sofinancira različne
projekte od dogodkov do infrastruktur. Prav tako je v EU veliko priložnosti od dobro
plačanih služb do študija. EU po Matic-ovem mnenju ne igra pomembno vlogo med
globalnimi silami. Najmočnejše svetovne velesile so zanj Amerika, Kitajska, Indija in
Rusija. Globalizacija pozitivno in negativno vpliva na mlade. Pozitivno dostop so
potovanja med državami, spoznavanje ljudi, navezovanje stikov preko družbenih
omrežij in svari, ki jih lahko kupimo preko spleta. Spremljamo lahko novice iz celega
sveta. Negativen vpliv pa so razne naravne nesreče, virusi, dogodki, ki imajo
negativne posledice tudi na nas.
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Analiza intervjuja z zaposleno
Špela zaposlena v Hofer, 23 let. Ni preveč seznanjena s tem kaj sploh so osnovni pojmi
kot je globalizacija. Že vprašanje globalizacija se ji je zdela kot grožnja. Na večino
vprašanj je odgovorila zelo hitro in nad globalizacijo ni niti malo navdušena. Opazil
se je dvom na nerazumevanje vprašanj intervjuja. Zdi se ji da nova tehnologija
poneumlja mlade. V odgovorih na vprašanje je bilo čutiti frustracijo. Sama ni
pripravljena tvegati in pustiti znance in vse za sabo ter se odpraviti v tujino. Rajši je v
varnem mehurčku poznanega okolja. Ne zdi se ji enostavno, da bi kar vse pustila in
odšla v neznano. Pred samim intervjujem je bilo opaziti nesproščenost in nezaupanje
vase. Čez celotni intervju ni bilo čutiti, da se je sprostila. Ugotavljamo ali so vprašanja
vsebovala izraze, ki jih večina mladih ne razume kot je globalizacija ali je kriv vpliv
izobrazbe, ker je Špela dokončala samo srednjo šolo.
ZAKLJUČEK
Ovrednotenje hipoteze
Proces globalizacije ustvarja pozitivno življenje mladih. Hipoteza potrjena. Ugotovili
smo, da se vsi trije intervjuvanci strinjajo, da globalizacija prinese nekaj dobrega
mladim. Vse jim je bolj dostopno in lažje navežejo stike ter ohranjajo stike na daljavo.
S pomočjo intervjujev smo ocenili da vpliva na končno kakovost rezultatov intervjuja
vsi koraki v kognitivnem procesu. Pomembno je bilo kako smo se do mladih obnašali
pred začetkom intervjuja, sam začetek intervjuja, intervju ter analiza rezultatov na
koncu intervjuja. Vsi intervjuji so se zapisali.
Globalizacija prinaša v življenje mladih velike spremembe v kulturi in načinu
življenja. Razvoj tehnologije mladim omogoča globalno mreženje, neformalno
izobraževanje, nove načina služenja denarja in hitro prilagodljivost na spremembe.
Na podlagi intervjujev smo ugotovili, da mladi obožujejo spremembe in da so dobro
obveščeni in spremljajo globalno dogajanje. Obstajajo pa tudi mladi, ki jih globalizacija
ne zanima. Ne želijo sprememb in se držijo utečenega tempa življenja.
Z raziskovalno nalogo smo pokazali, da je globalizacija nujna za mlade, saj tako lažje
komunicirajo in delujejo. Je pa nujno potrebno, da se starejši zavedamo, da mladi
obstajajo in se lahko marsikaj naučimo od njih. Pozorni bi morali biti na tehnologijo in
upravljanje z njo ter kako mladi z lahkoto spoznavajo popolne tujce in z njimi navežejo
stike.
Kljub omejitvam in dolgotrajnemu zbiranju podatkov smo prišli do želenih ciljev in
sklepnih spoznanj. Rezultati bi bili še bolj relevantnejši, če bi zajeli še več mladih
različnih spolov. Lahko bi primerjali kako spol moški in ženske vpliva pri mladih.
Kakšen je vpliv starosti ali so pretirano otročji ali delujejo odraslo. Pa tudi vpliv
izobrazbe ali je študent ali zaposlen. Šele takrat bi lahko rezultate posplošili na celotno
populacijo mladih.
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Nadaljnje raziskave
Raziskovalno nalogo bi lahko nadaljevali tako, da bi poskušali opraviti še več
intervjujev z različnimi mladimi. Izbrali bi kraje za intervju po celi Sloveniji in tudi
izven meja. Lahko bi proučevali vpliv demografije pri mladih. Mlade bi še bolj
informirali o EU in globalizaciji na splošno s pomočjo predavanj preko spleta in
izdelavo brošur. Nato pa še enkrat prisluhnili njihovemu razmišljanju.
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Saša Bem

MLADI IN OSEBNA TER DRUŽBENA ODGOVORNOST:
PRIMERJAVA S ČASOM PRED IN MED EPIDEMIJO
1 UVOD
Smo mnenja, da je v času epidemije/pandemije izrazito pomembna osebna
odgovornost posameznika za to kako ravna, kako se vede in kako spoštuje priporočila
stroke za omejevanje širjenja virusne bolezni, kar nadalje močno podpira družbeno
odgovornost, ki sta vzročno posledično povezani. V seminarski nalogi smo
obravnavali osebno in družbeno odgovornost mladih v času pred epidemijo in med
samo epidemijo. Predvsem in fokusno nas je zanimalo kaj, če se je, spremenilo v
odnosu do odgovornosti, ki so ga mladi imeli pred epidemijo in kakšen odnos imajo
danes, po skoraj letu dni, ko epidemija še traja. Zanimalo nas je kako se je odnos do
odgovornosti izkazoval, če se je, kako so to zaznali, s kakšnimi občutki so se ob tem
srečevali in kako se z njimi soočajo.
1.1 Opredelitev raziskovalnega vprašanja in teoretičnih izhodišč
Naše raziskovalno vprašanje je: ali se je odnos do odgovornosti do sebe in družbe pri
mladih kaj spremenil, v primerjavi s časom pred epidemijo? V nalogo bomo vključili
tudi nekaj teorije, ki jo smatramo kot relevantno glede na raziskovalno vprašanje.
1.2 Metode raziskovanja
Uporabili smo kvalitativno raziskovalno metodo z intervjujem, dodali teoretske in
izkustvene vidike, kar smo podprli z nekaj izbrane literature, ki nam bo služila kot
izhodišče pri intervjujih in kasnejšim zaključkom in interpretaciji.
1.3 Predvidene predpostavke
Predpostavili smo, da intervjuvanci razumejo oba pojma, se pravi, osebno in
družbeno odgovornost, da nimajo težav z prepoznavanjem odgovornosti in kako se
ta pojavlja.
2 ODGOVORNOST
2.1 Osebna odgovornost
Osebna odgovornost, kot jo smatra Jull (2015, 105), je tista, ki jo imamo do svojega
življenja, kar pomeni do svojega telesa, psihičnega, mentalnega, duševnega in
duhovnega razvoja, kot zdravja. Če to usvojimo, smo usvojili močno prvino, saj lahko
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odgovorno ravnamo in s tem preprečimo marsikatere neugodnosti, hkrati pa
prispevamo k družbeni odgovornosti, ki sta v tesnem razmerju. Nadalje (Jull in Jensen
2002, 96) opredelita osebno odgovornost kot notranji vzgib posameznika, da
prevzame odgovornost za svojo integriteto, ravnanja in sprejemanje odločitev v
življenju. Nadaljujeta, da nismo tako svobodni povsod po svetu in da politične in
kulturne razmere povsod ne omogočajo, da bi bili povsem suvereni v teh odločitvah.
Omenita aktivno osebno odgovornost, ki jo tolmačita na način, da se ne prepuščamo
pričakovanjem drugih, saj je razvita osebna odgovornost nasprotje podložnosti in
ponižnosti, s tem pa porok za kakovostne odnose. Jull (2015, 106) je mnenja, da pride
družbena odgovornost posledično in zelo naravno, če imamo že kot otroci možnost
razvijati osebno odgovornost in jo tudi prevzemati. Zapiše tudi, da so takšna
prepričanja v nasprotju z enim temeljnih prepričanj kako sploh vzgojiti otroke in celo
kako otroško »egocentrično nrav« zatreti, v dobro neke skupnosti. V nasprotju je tudi
s prepričanji, da je za to, da bi nas skupnost – ožja, npr. družina ali v smislu družbe,
priznala kot vredne, žrtvovati integriteto.
Osebno odgovornost bi po našem mnenju morali ločevati od krivde, oz. občutka
krivde. Ali tako kot meni Milivojević (2008, 595-596), saj po njegovo pojem
odgovornosti nosi družbeni element. Najrazličnejše odgovornosti, ki jih ljudje imamo,
izhajajo iz nekih socialnih vlog, ki jih imamo in sledijo iz opisa teh vlog. O krivdi in
odgovornosti razpravlja še na način, da brez da bi občutili odgovornost, se ne moremo
počutiti krive. Zapiše tudi, da se pojem krivda pojavlja v dveh pomenih, kot neko
čustvo pri posamezniku, kot družbena definicija. Primer je lahko sodišče, kjer
ugotavljajo krivdo, a ni nujno, da človek dejansko občutke krivde tudi občuti. Ravno
tako ločujemo neko objektivno dolžnost in odgovornost, in občutkom dolžnosti oz.
odgovornosti, ki se bolj sklada z neko osebno moralo, skladno z družbeno moralo.
Posebno in smiselno se nam zdi izpostaviti tudi osebno odgovornost za zdravje, za
katero smo se odločili, da teorijo črpamo iz strokovnega posveta nedolgo nazaj.
V tem kontekstu se moramo nekoliko bolj osredotočiti tudi na odgovornost za zdravje.
Na strokovnem posvetu »Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov
glede zdravja in zdravstva« , katerega namen je bil predstaviti tako stroki, kot širši
javnosti, kako spodbujati osebno odgovornost za lastno zdravje, kot spomniti na meje,
ki jih imajo zdravstvene zmogljivosti v Sloveniji. Govorili so o osebni odgovornosti
za zdravje posameznikov, ter poleg prikazali dobre prakse po svetu, oblikovali
nekatere smernice in priporočila za motiviranje posameznikov k prevzemanju
osebne odgovornosti. Ena od pomembnih točk, zaključkov in ugotovitev , ki se zlasti
nanaša na našo seminarsko nalogo so, da povpraševanje po zdravstvenih storitvah
narašča z roko v roki s staranjem prebivalstva, da so viri za zagotavljanje javnega
zdravstvenega sistema omejeni, da je pomembno, da ljudje odgovorno ravnajo s
svojim zdravjem na načine, da se izogibajo nezdravim izbiram, da sodelujejo pri
sistemskih množičnih preventivnih programih, da po nepotrebnem ne hodijo k
zdravniku, da odgovorno sami presojajo kdaj je to potrebno in kdaj ne, da sodelujejo
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pri programih opolnomočenja, v kolikor imajo kronične bolezni, da upoštevajo
priporočila, navodila in dogovore z zdravstvenim osebjem.
Vse kar smo navedli in se nanaša na osebno odgovornost, nas pripelje do družbene
odgovornosti. Saj je vsak posameznik odgovoren zase, hkrati je odgovoren tudi za
družbo.
2.1 Družbena odgovornost
Kot jo smatra Jull (2015, 105) je to tista odgovornost, ki jo imamo drug do drugega v
družini, kakršni koli skupnosti, družbi, svetu in tem skupinam omogoča, da delujejo,
sodelujejo. Nadalje Jull meni (2015, 133), da otroci, ki so deležni podpore v razvoju
samoodgovornosti, praktično samodejno razvijejo visoko mero družbene
odgovornosti. Govori tudi o prekomerni družbeni odgovornosti na način, da se otroci
počutijo odgovorne npr. za svoje starše (npr. v družinah kjer je prisoten alkohol,
bolezen..). Da imamo razvito družbeno odgovornost se kaže v tem, da smo
pripravljeni pomagati, da smo obzirni, občutljivi na potrebe in občutke drugih. Omeni
tudi, da se družbena odgovornost otrok/mladih meri v različnih državah na različne
načine, kot se jih na različne načine k odgovornosti vzgaja. Nekje je pomembno kako
in koliko smo se pripravljeni podrediti institucionalnim pravilom in normam, drugje
to še daleč ni v ospredju, kar zaznavamo kot kulturne razlike. Po Bohinc (2018,5) je
družbena odgovornost – povzeto po globalnem dokumentu 26000 ISO: »Odgovornost
vsakogar za vplive na družbo, tj. na ljudi in naravne pogoje za življenje. Njeni trije
bistveni pojmi so: odgovornost, soodvisnost in celovitost.« Navedeno nas napelje k
razmišljanju o neizpodbitni povezanosti osebne in družbene odgovornosti, ki velja za
vsakega človeka, ki je del družbe. Družbenosti in družabnosti nikakor ne gre
zamenjevati ali enačiti, kakor smo lahko opazili pri intervjuju pri enem vprašanju, kjer
smo se vprašali ali naša predpostavka, da vsi intervjuvanci poznajo pojem družbene
odgovornosti, drži. Človek je družbeno bitje, tudi če se odloči živeti popolnoma
izolirano in nedružabno. Ni pa nujno tudi politično bitje. Za to, da je politično, je
potreben prestop iz »svojega doma« ali oikosa, v družbo ali polis. Bohinc (2018,6)
pripiše večjo družbeno odgovornost nosilcem politične države in ekonomske oblasti,
ki bi morali , meni, svojo družbeno moč, dodajamo politično moč, uresničevati
zakonito in v mejah svojih pristojnosti (tu lahko zapišemo, da je pri tem pomembno
zavedanje in prevzemanje osebne odgovornosti), v dobro vseh ljudi in okolja. Nadalje
navede tudi, da so nosilci družbene moči odgovorni za enakost v družbi, za
vzpostavljanje enakosti, bdenje nad kapitalom in njegovimi interesi, ter pazljivo
skrbeti za ohranjanje človekovih pravic in dostojanstva. Zanimivo in pomembno se
nam zdi tudi njegovo razmišljanje oz. trditev, da večjo kot ima kdo družbeno moč,
večja je njegova družbena odgovornost, s čimer se moramo strinjati. Saj bi se morali
kot družbena bitja ves čas zavedati lastne moči v družbi, jo realno ocenjevati, da bi si
ne nalagali prevelike družbene odgovornosti, pred katero svari tudi Jull. V družbi
veliko družbene odgovornosti prevzamejo tudi nevladne organizacije, ki se borijo za
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pravice in dostojanstvo ljudi, katere se v družbi vedno ne udejanjajo same po sebi.
Ravno tako vedno bolj prevzemajo takšne nevladne organizacije tudi družbeno
odgovornost za okolje. Ob tem moramo zapisati, da najverjetneje nekateri, ki nimajo
tako glasnih predstavnikov, lahko ostanejo na robu družbe. Makarovič (2001, 140)
prav tako zapiše, da pritrjuje Habermasu, ki opozarja na slabo zastopanje šibkeje
organiziranih skupin, ki so lahko premalo zastopane.
2.3 Švedski model
Pregledali smo članek Girtli in Olofsson v Journal of Risk Research (2020), ki
obravnava tako imenovani švedski model ravnanja in upravljanja z epidemijo.
Pridržek imamo le do tega, da je članek nastal zgodaj v začetku pandemije, tj. v
mesecu aprilu, 2020 in ne obravnava in odraža skoraj enoletnega obdobja odkar
epidemija traja, temveč začetno obdobje. Članek smo izbrali zato, ker pregleduje
osebno odgovornost skozi prizmo krize smisla Ulricha Becka. V članku primerjajo
ravnanje in strategije vlad v EU in po svetu in zapišejo, da je Švedska poleg nekaterih
ukrepov, ki jih je sprejela in niso tako rigorozno zarezali v javno življenje, se v prvi
vrsti zanašala na sprejemanje osebne odgovornosti državljanov. Državljane so vestno
obveščali z navodili in priporočili kako se zaščititi. Poudarek je bil na tem, da vsak
prispeva k skupnosti, se pravi gre za visoko vrednoteno solidarnost pri ustavljanju
virusa, in na takšen način je bilo tudi skomunicirano, s tem, da je vlada v celoti zaupala
stroki. Odgovornosti so v tem smislu dokaj jasne in vsak je prevzel svojo. Sprašujemo
se, ali gre v tem primeru za visoko stopnjo zaupanja v vseh smereh, ki jo gre pripisati
švedski kulturi, tako politični, kot družbeni. Zapišejo tudi, da je v družbi tveganja,
ravno tveganje tista sila ki žene družbene spremembe in poverja moč tistim, ki so v
političnem smislu zmožni obvladovati takšna tveganja in prevzemati odgovornost za
to. Iz pričujočega članka bi radi še posebej poudarili, da je predsednik švedske vlade
v začetku pandemije nagovoril državljane in jih pozval k solidarnosti in osebni
odgovornosti. Zapišejo še, da nagovori predsednika vlade državljanom niso nekaj
običajnega, so torej redka posebnost, zatorej sklepamo, da imajo tako namensko
izbrani nagovori tudi večjo težo pri državljanih in jih morebiti, ugibamo, zato bolj
resno jemljejo. Nagovor se nam zdi pomembno izpostaviti, saj je izredno kratek,
učinkovit in poziva k odgovornosti, in ne poslušnosti, zato bomo citirali angleško
različico iz predmetnega članka:
»I am sure that everyone in Sweden will take on their responsibility. Do your utmost
to ensure the health of others. To help each other and therefore be able to look back
on this crisis and be proud of your particular role, your efforts. For your fellow human
beings, for our society and for Sweden. Thanks.«
Nadalje razpravljajo, da se je Švedska prav tako soočala z neenakovredno
porazdeljenim tveganjem, v smislu, da so bolj ekonomsko in socialno ranljive skupine
prebivalstva težje sledile priporočilom, saj npr. delavci, ki so morali odhajati na delo
(da en bi dela izgubili, ali npr. ni bilo možnosti, da bi delali doma, itd.) in se s tem
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izpostavljati tveganju za okužbo. V tem smislu je tudi tveganje večje za izpostavljene,
ranljive skupine, ki se, nekatere morda niti ne morejo izogniti tveganju. Nekateri tudi
morda nimajo socialne mreže, ki bi npr. zanje odšla v trgovino, lekarno in podobno.
Švedski je bilo torej pomembno ohranjati demokracijo, kljub velikemu tveganju, ki ga
pandemija prinaša in so pazljivo komunicirali, hkrati pa dajali jasna navodila in
prepustili osebno odgovornost državljanom na način, ki je vzpodbudil dostojanstvo
in integriteto.
3 RAZISKAVA
Opravili smo tri intervjuje z osebami starosti od 23-25 let. Vzorčenje je bilo
priložnostno, dva intervjuja sta bila opravljena osebno, en intervju po spletni aplikaciji
Zoom. Za vse intervjuje smo pridobili soglasje za objavo, kot tudi za snemanje in
uporabo podatkov za namene raziskave, jih seznanili z obravnavano temo in obvestili,
da so lahko z izidi raziskave kasneje seznanjeni. Intervju smo zasnovali v
standardizirani obliki, ki pa se je mestoma obračal k nestandardizirani, saj smo morali
občasno ponovno zastaviti vprašanje, z dodatnimi pojasnili kaj smo želeli od
izpraševanca izvedeti, a smo se vseeno držali oblike in okvirov, ki smo jih zastavili.
Imeli smo tudi tehnične težave, saj smo pri intervjuju, kjer smo snemali zaslon,
snemali z aplikacijo, ki ne snema zvoka v prostoru in tako ni slišati glasu tistega, ki
postavlja vprašanja. Intervju smo po premisleku vseeno obdržali, ga nismo ponovili,
saj je iz odgovorov povsem razvidno kdaj so zastavljena vprašanja in je bilo moč slediti
in narediti transkripcijo. Vzpostavili smo zaupno in sproščeno klimo, kar ni bilo težko,
ker smo vse intervjuvance poznali. Cilj poizvedovanja je bil določan in znan. Vprašanj
smo zastavili štirinajst, večina njih je imela še podvprašanja. Z raziskavo smo želeli
pridobiti več občutkov, nekatera so bila retrospektivna, nekatera usmerjena na
zdajšnji trenutek, nekatera so pričakovala predvidevanja, nekatera primerjalna. Od
intervjuvancev smo želeli pridobiti poglobljene odgovore na temo osebne in družbene
odgovornosti, v odnosu kako so jo zaznavali pred epidemijo in med epidemijo. Kako
se je njihova odgovornost spremenila, če se je in kakšne občutke so ob tem zaznali. Od
intervjuvancev smo v neformalnem delu dobili tudi povratno informacijo, da so bila
vprašanja zanimiva, na momente zahtevna, v smislu, da se je bilo potrebno poglobiti.
Ena intervjuvanka je izrazila, da se ji je zdelo dobro, da je bila primorana nekoliko
premisliti stvari, o katerih sicer prej ni razmišljala. S tem smo tudi dosegli namen, da
intervjuvanci o vprašanjih razmislijo in dajo poglobljene odgovore. Hoteli smo se
izogniti, da bi vprašanja izzvala politična razmišljanja in odgovarjanja v to smer, a se
je to pripetilo le blago in v tem smislu nismo zašli, čemur smo se želeli izogniti.
Namerno smo uporabili tehniko lijaka, da smo počasi iz širše vsebine prehajali na ožjo,
kar se je izkazalo za smiselno. Sprva smo mislili, da bomo samo povzeli in naredili
zaključke, a se je po nekaj poizkusih izkazalo, da je mnogo lažje in hitreje priti do
rezultatov oz. zaključkov po posameznih vprašanjih, če se lotimo kodiranja, kod in
kategorij, zato smo se odločili kodirati.
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3.1 Ugotovitve raziskave
Intervju je bil v grobem razdeljen v tri dele. V prvem delu smo poizvedovali o tako
imenovanem »prvem valu« epidemije in takratnih ukrepih, občutkih ob tem in
odgovornosti do sebe in družbe. V srednjem delu smo fokus usmerili v trenutni čas,
trenutno situacijo, postavili izzivalno vprašanje, s katerim smo prečili iz ene faze v
drugo, v zadnjem delu pa smo postavljali zelo direktna vprašanja, ki so bila usmerjena
v odgovornost in odnos do tega. Ugotavljali smo razliko med poslušnostjo in
odgovornostjo, ki se je kar sama kazala skozi odgovore intervjuvancev. Zelo v pomoč
analiziranju in zaključkom je bilo kodiranje podatkov, saj smo hitreje prišli do
kategorij in izhodišč za oblikovanje zaključkov. Ravno tako je bilo lažje nekatere
odgovore poenotiti in iskati skupna stičišča, oz. posplošiti na vse, ali samo na dva
intervjuvanca.
3.1.1. Prvi del vprašalnika
V prvem delu smo želeli intervjuvance postaviti nazaj v čas pred epidemijo in v
začetke epidemije in od njih pridobiti občutke in prve odzive, kar smo subtilno
navezali na odgovornost v tretjem vprašanju, kasneje v četrtem in petem vprašanju
pa zelo direktno.
V odgovorih je zaznati nekaj razlik, hkrati pa se je pojavilo skupno, da se intervjuvanci
ne morejo opredeliti, da bi se njihovo življenje dosti razlikovalo od tistega pred
epidemijo, ali vsaj ne bistveno. Pri dveh intervjuvankah zaznamo, da se ob uradni
razglasitvi epidemije nista počutili slabo, da sta razglasitev epidemije pričakovali le
pri eni zaznamo poudarjen strah in občutke negotovosti.
Ko navežemo vprašanje na odgovornost do sebe, izvemo, da so vse intervjuvanke
občutile odgovornost in resnost do priporočil in zapovedi o samozaščiti. Vse potrdijo,
da so resno in zavzeto jemale ukrepe. Hkrati se odgovori razlikujejo v tem koliko je
bilo takšnega odziva zaradi strahu, zaupanja ali dobre informiranosti. Iz tega lahko
sklepamo, da se je vsaka od intervjuvank iz drugega razloga odzvala z osebno
odgovornostjo. Ugotovimo, da so vse intervjuvanke enotne pri tem, da gre pri zaščiti
za vzajemnost, v smislu, če zaščitimo sebe, bomo zaščitili tudi druge. Razlika je edino
v tem, da ena intervjuvanka izrazito postavlja na prvo mesto druge, pred seboj. Ob
tem lahko rečemo, da je odgovornost do sebe izražena, hkrati je odgovornost do
drugih samoumevna, in obe sta enako pomembni.
3.1.2. Srednji del vprašalnika
V srednjem delu smo želeli pozornost obrniti na sedanjost z vprašanji, s katerimi smo
želeli izvedeti ali intervjuvanci poznajo trenutne ukrepe, kjer smo smatrali za
relevantno, koliko sledijo sprotnim ukrepom in kakšno je njihovo mnenje o
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potrebnosti le teh, ter kako gledajo na njihovo spoštovanje. Hkrati pa smo želeli
izvedeti kdo menijo, da so ranljive skupine, kako jih zaščititi in kaj lahko sami naredijo
pri tem. Zanimalo nas je tudi kaj zanje pomeni družbena odgovornost in če le-ta poleg
osebne, obstaja/velja.
V srednjem delu je prišla do izraza poudarjena osebna odgovornost pri vseh treh
intervjuvankah. Zlasti ob vprašanju če poznajo trenutne ukrepe in kateri se jim zdijo
potrebni/nepotrebni/pretirani. Vse tri so poudarile, da je potrebno prevzeti osebno
odgovornost, ena od intervjuvank je omenila tudi osebno odgovornost pri presojanju
in smiselnosti ukrepov. Prav tako so vse tri poudarile družbeno odgovornost kar
zadeva ranljive skupine in potrebo po zaščititi le-teh, le, da so poudarile različne
skupine. Ena od intervjuvank starejše in s pridruženimi boleznimi, drugi dve sta se
bolj orientirali na mlajše, prekarne delavce, revne, matere samohranilke in socialno in
ekonomsko ogrožene. Odgovori so nekoliko odstopali pri tem kako bi lahko
pripomogle k zaščiti, in sicer v smeri nošenje maske in spoštovanja ukrepov, kot tudi
udeležbe na volitvah, tu smatramo odgovornost za soodločanje na volitvah. Pri
neposrednem vprašanju kaj zanje pomeni družbena odgovornost, smo zopet dobili
enotne odgovore v smislu, da je najprej potrebna osebna odgovornost, ki se
posledično kaže tudi v družbeni. Pri mnenju do danes (op. na dan intervjuja) veljavnih
ukrepih sta bila dva odgovora podobna in sicer, da so odločevalci neodgovorni, da se
pojavlja uporništvo, da je bilo ukrepanje prepozno, da se je zdel odnos odločevalcev
kot do šolarjev, tretja oseba je bila mnenja, da so ukrepi nesmiselni.
3.1.3 Sklepni del vprašalnika
V sklepnem delu smo postavili nekoliko provokativno vprašanje, kako bi se počutili
v primeru, da ne bi veljali nikakršni ukrepi in kako bi v tem primeru poskrbeli zase in
druge. Kot smo zastavili tudi natančno takšno vprašanje, ki je zastavljeno kot
raziskovalno vprašanje v tej nalogi, in sicer, kako se je spremenil odnos do
odgovornosti zase in druge, v primerjavi s časom pred epidemijo. To vprašanje smo
postavili na koncu, saj smo mnenja, da je za odgovor na takšno konkretno vprašanje
potreben kontekst, ki smo ga postavili s predhodnimi vprašanji iz katerih smo ves čas
navzkrižno ugotavljali odgovornost in odnos, kot občutke do nje.
Vse tri osebe so menile, da so ukrepi potrebni in vsem trem je bilo skupno, da bi v
primeru nikakršnih ukrepov prevzele osebno odgovornost in se zaščitile po najboljših
močeh, in znanju. Ena oseba je odgovorila, da ima enak odnos do osebne in družbene
odgovornosti tako danes, kot glede na čas pred epidemijo, drugi dve sta ugotovili, da
se je njun odnos nekoliko spremenil v smislu povečane pazljivosti in s tem večje
osebne odgovornosti, kar zadeva samoizpraševanje in samozaščito.
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4 ZAKLJUČEK
Menimo, da je prevzemanje osebne odgovornosti v posplošenem smislu, ključnega
pomena za človekovo psiho fizično zdravje. S tem, ko prevzemamo odgovornost, pa
naj si bo za vedenje, občutke, dejanja ali opustitve dejanj, skrbimo za imunski sistem
lastne integritete. Hkrati moramo biti pozorni, da ne bi bili preodgovorni in
prevzemali odgovornosti za počutje, vedenje, občutke in dejanja drugih, saj ni
neobičajno, da se hoče nekdo znebiti lastne odgovornosti na račun drugega.
Raziskavi smo se posvetili z velikim zanimanjem in pozornostjo. Želeli smo prikazati
tudi način komuniciranja in vodenja pandemije švedskih oblasti z državljani, saj je
izrazito drugačen kot so običajno izvajani. Ena od intervjuvank je celo bolj izpostavila
Brazilijo, kjer so ljudje izrazito prepuščeni sami sebi in gre morda pri tem celo za
opustitev nekaterih dejanj, ali odgovornosti, ki jih vlade morajo v takšnih situacijah
kot je pandemija, izvajati. Dodajamo, da navedbe intervjuvanke v zvezi z Brazilijo
nismo preverjali in se v tem primeru zanašamo na dobro informiranost sodelujoče.
Lahko trdimo, da smo z raziskavo ugotovili, da se je odgovornost do sebe in družbe
ves čas kot sled vlekla skozi odgovore intervjuvank, zato ocenjujemo, da smo
vprašanja relativno dobro in ciljno zastavljali.
V kolikor bi želeli posploševati, lahko trdimo, da se intervjuvane osebe osebne
odgovornosti zavedajo in jo prevzemajo, tako kot družbene in v tem smislu nismo
zaznali odklona. Lahko tudi zaključimo in s tem odgovorimo na naše raziskovalno
vprašanje, da se je odnos do odgovornosti pri dveh intervjuvankah spremenil, pri eni,
ki je ves čas izkazovala izrazito osebno odgovornost, pa ne in je ostajal ves čas enak.
Če zaključimo v smislu vrednot in iz osebne kot družbene odgovornosti izpeljemo
vrednote, kot so solidarnost, varnost, zdravje, se zdi, da so to pomembne vrednote, ki
nedolgo nazaj morebiti niso bile tako zelo pomembne ali če bi pogledali h Galimberti
(2015, 16), ki navaja Nietzscheja, kateri na vprašanje: »Kaj je nihilizem? pravi: »Da se
najvišje vrednote razvrednotijo.«, lahko z upanjem zremo v prihodnost, da se vse
vrednote morebiti še niso razvrednotile. Morda lahko sklepno misel povzamemo iz
zadnjega odgovora ene od intervjuvank, ki pravi, da nas je kot družbo morda ta
situacija z virusom nekoliko prebudila in je kot nekakšna preizkušnja v življenju, ki se
je vsakega drugače dotaknila. Dodamo le to, da je ta izkušnja tudi prevrednotila
nekatere vrednote.
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Intervjuji z izbranimi deležniki
Mirjana Lesar

PODNEBNA STRATEGIJA SLOVENIJE S POUDARKOM NA
INDUSTRIJI
UVOD
Krožno gospodarstvo predstavlja temeljno in nujno alternativo oz. zamenjavo
linearnemu ekonomskem modelu »vzemi-uredi-zavrzi«, ki trenutno še prevladuje v
večini industrijskih proizvodnih sistemih v Sloveniji in svetu. Industrija se sooča z
omejenimi zalogami naravnih virov (surovin), zato išče načine za ohranjanje
mednarodne konkurenčnosti in inovativne rešitve s prehodom v krožno
gospodarstvo, ob prizadevanju ohranitve raznovrstnosti in kvaliteti naravnih dobrin
ter rodovitnosti zemljišč. Glavni poudarek seminarske naloge bo na podnebni
strategiji Slovenije s poudarkom na industriji ter učinkovitosti pri implementaciji
modela krožnega gospodarstva, kot priložnost za nove poslovne možnosti, nova
delovna mesta in ponovno uporabo industrijskih odpadkov.
OPREDELITEV PROBLEMA
Namen in cilji raziskovalne naloge
Namen raziskave je predstaviti pojem in pomen krožnega gospodarstva v Sloveniji v
povezavi s podnebno nevtralnostjo Slovenije do leta 2050, s poudarkom na industriji
ter predstaviti strokovne podlage in usmeritve, kako do l. 2050 doseči ničelno emisijo
oziroma podnebno nevtralnost.
Prvi cilj seminarske naloge je primerjati odgovore iz intervjuja, poiskati in ocenjevati
razlike in podobnosti ter podati odgovore na raziskovalno vprašanje.
Drugi cilj je, na podlagi analize odgovorov intervjuvancev, predstaviti slovensko
industrijo pri prizadevanju za energetsko učinkovitost in ozkoogljično emisijo, ključne
izzive, cilje in potrebne pogoje Slovenije za prehod v podnebno nevtralnost.
Predstavitev okolja
Odločitev za izbiro teme seminarske naloge je neposredna udeležba v delovnem
procesu Odseka za energetsko učinkovitost. Pri raziskovanju bo edina omejitev,
uskladitev termina za
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intervjuje. Pričakujemo, da bodo intervjuvanci brez zadržkov spregovorili o težavah
s katerimi se srečujejo pri svojem delu, pri pogovorih s predstavniki industrijskih
obratov ter o (pro)aktivnosti države. Center za energetsko učinkovitost je del javnega
raziskovalnega zavoda, s poslanstvom v ustvarjanju, zbiranju in širjenju znanja v
dobrobit slovenske družbe in človeštva na sploh.
METODOLOGIJA
Vrsta raziskave
Raziskava je, na način obdelave podatkov, kvalitativna, prav tako je poizvedovalna.
Osredotočena je na štiri glavne tematike in sicer: pomen krožnega gospodarstva,
izraba naravnih dobrin, povezovanje in partnersko sodelovanje med industrijo,
državo in lokalno skupnostjo ter možnosti Slovenije za dosego podnebne nevtralnosti
do l. 2050.
Merski instrument
Merski instrument je delno strukturiran intervju, z dodanimi podvprašanji.
Opredelitev raziskovalnega vprašanja
Raziskovalno vprašanje zajema načrte, cilje, ključne izzive in potrebne pogoje za
prehod Slovenije v podnebno nevtralnost v povezavi z energetsko učinkovitostjo
zelenih tehnologij.
Populacija in vzorec raziskave
Populacijo predstavljajo zaposleni v Centru za jedrsko učinkovitost, kjer sem tudi
dobila kontakte. Vzorec je namenski, saj gre za osebe, katere bodo podale relevantne
in predvsem, strokovne odgovore na zastavljena vprašanja, ker so neposredno
vključene v problematiko industrije, učinkovite rabe energije, krožno gospodarstvo
ter v podnebno nevtralnost Slovenije.
Prvi intervjuvanec – oseba A, svoje delo posveča modeliranju energetskih sistemov
in analizam v podporo odločanju o podnebni in energetski politiki. Koordinira projekt
LIFE ClimatePath2050 - Slovenska podnebna pot do sredine stoletja, pred tem pa je
vodila pripravo strokovnih podlag za Operativni program ukrepov za zmanjševanje
emisij toplogrednih plinov do leta 2020, za osnutek Nacionalnega energetskega
programa in za druge strateške dokumente. Poleg priprave projekcij in načrtovanja
ukrepov se ukvarja tudi z analizami za spremljanje napredka in poročanje o izvajanju
ukrepov, predvsem za ministrstvi pristojni za energijo in za podnebje. V preteklosti
se je raziskovalno ukvarjala z optimizacijo sistemov za so-proizvodnjo toplote in
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električne energije v industrijski energetiki. V času slovenskega predsedovanja EU leta
2008 je koordinirala evropsko ekspertno skupino za prihodnje aktivnosti pri delovni
skupini za okolje.
Drugi intervjuvanec – oseba B, dela na projektu LIFE Podnebna pot 2050, kjer
koordinira delo z odločevalci. Več let se ukvarja s tematiko podnebnih sprememb. V
sklopu študija morske ekologije (Univerza v Bremnu, Leibniz Centre for Tropical
Marine Research), je v Gani, šest mesecev, preučevala obalno erozijo. Pod okriljem
British Councila je bila izbrana za podnebnega zagovornika, kjer je pridobila dodatne
mednarodne izkušnje.
Tretji intervjuvanec – oseba C, je strokovnjak s področja načrtovanja referenčnih
energetskih sistemov in modeliranja rabe energije. Njegovo raziskovalno delo obsega
razvoj modelov različnih energetskih sistemov, predvsem nacionalnih referenčnih
energetskih sistemov ter modelov posameznih energetskih sklopov ali tehnologij na
podlagi sodobnih matematičnih pristopov. Modeli se uporabljajo, kot temeljno orodje
za konsistentno in transparentno pripravo strokovnih podlag za nacionalne razvojne
strategije s področij učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov ter
spremljanja in vrednotenja učinkov. Sodeluje tudi pri mednarodnih raziskovalnih in
aplikativnih projektih predvsem s področja energetske učinkovitosti v industriji.
Pomembno področje dela, tretjega intervjuvanca, predstavlja sodelovanje z
industrijskim okoljem, predvsem z energetsko intenzivnimi panogami, pri čemer
raziskuje možnosti za uporabo naprednih sistemov upravljanja z energijo.
Četrti intervjuvanec – oseba D, je sodelovala pri različnih domačih in mednarodnih
projektih in pripravah programov izvajanja in promocije učinkovite rabe energije,
obnovljivih virov ter zmanjševanja emisij TGP. Intervjuvančevo sedanje področje dela
zajema strategije in razvoj, energetski management, pametna omrežja, učinkovito
rabo energije v industriji in zgradbah, energetsko učinkovitostjo na področju
električne energije in toplote, vodenjem rabe energije, celovitim (dolgoročnim)
načrtovanjem v energetiki, uporabo obnovljivih virov energije, odpiranjem trga z
energijo ter zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, trgovanja s pravicami do
emisij TGP, takso na obremenjevanje okolja in drugimi pomembnimi vprašanji na
področju učinkovite rabe energije (Institut Jožef Stefan 2020).
Zbiranje, analiza in obdelava podatkov
Zbiranje podatkov je potekalo na podlagi zastavljenih vprašanj, s pomočjo delno
strukturiranega intervjuva. Zaradi varstva osebnih podatkov, intervjuvance ne
imenujem, navedem le intervjuvanca A, B, C in D. Zaradi ukrepov zajezitve Covid-19
in zasedenosti, so intervjuvanci svoje odgovore posneli in poslali po e-pošti.
Pridobljene podatke bom obdelala kvalitativno, prvo bom zapisala odgovore s
posnetkov, na podlagi analize bom ocenjevala podobnosti in razlike. Na željo
intervjuvancev jim izsledke in ugotovitve pošljem po e-pošti.
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Novembra 2020, sem se pridružila spletnemu dogodku: Triperesni e-posvet treh Sripov: Tovarne prihodnosti, Materiali (MATPRO) in Krožno gospodarstvo v sodelovanju
s službo za varstvo okolja gospodarske zbornice Slovenije. Na posvetu so udeleženci
predstavili novosti glede podnebne zakonodaje, nove trende in primere dobrih praks
ter informacije o zahtevah za financiranje zelenih projektov. Na dogodku so
sodelovali strokovnjaki in predstavniki iz različnih področij: predstavniki Direktorata
za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Sektorja za koordinacijo pametne
specializacije, predstavnik Odseka za energetsko učinkovitost, ter številni
predstavniki slovenskih, zelenih, podjetij. Organizacija tega posveta se je, posebej v
pandemijskem času, izkazala za aktualno in je imela veliko število ogledov.
Že prvi dan posveta je mojo pozornost pritegnil, predstavnik Odseka za energetsko
učinkovitost (IJS), saj je njegova predstavitev bila usmerjena na prehod v trajnostno in
nizkoogljično gospodarstvo. Predstavil je strokovne podlage za Dolgoročno
podnebno strategijo Slovenije s poudarkom na industriji - to je dokument, ki podaja
usmeritve, kako do leta 2050 doseči neto ničelne emisije oz. podnebno nevtralnost.
Center za energetsko učinkovitost, se je kot vodilni partner projekta LIFE Climate Path
2050, v sodelovanju s številnimi partnerji osredotočil na pravne okvirje in politike,
pripravil cilje dolgoročne podnebne strategije Slovenije, Uredbo o upravljanju
energetske unije ter Nacionalnega energetskega podnebnega načrta.
Na posvetu je predstavil tudi metodologije in ključne predpostavke, npr. za uporabo
sintetičnega plina ter vodika kot nadomestek zemeljskemu. Predstavljeni so tudi
ukrepi, ki se že izvajajo: v industrijskih panogah, kjer je velika potreba po toploti, se
iz odvečne toplotne energije pridobi električna energija namesto fosilnih goriv.
Načrtovano je, da se bo v gospodarstvu, do leta 2030, bistveno znižala emisija
toplogrednih plinov, do leta 2050 celo za 80 odstotkov, kar bo zahtevalo intenzivno
izrabo odvečne toplote, prav tako intenziven prehod nekaterih plinskih tehnologij na
električno energijo ter uporabo sintetičnega plina, kar predstavlja le nekatera izmed
številnih načrtov za dosego podnebne nevtralnosti (SRIP MATPRO 2020).
ODGOVORI INTERVJUVANCEV
Odgovori na prvo vprašanje: Dosedanje izkušnje pri sodelovanju s slovensko
industrijo pri prizadevanju za energetsko učinkovitost ter nizkoogljično emisijo.
Intervjuvanec A, ki delo posveča modeliranju energetskih sistemov in analizam v
podporo odločanju o podnebni in energetski politiki, svoje izkušnje s slovensko
industrijo ocenjuje kot pozitivno, saj so se med letoma 2005 in 2018 emisije
toplogrednih plinov zmanjšale, in sicer zaradi okoljskih obvez ter uveljavljanju
dajatev na emisije ogljikovega dioksida ter izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije,
uporabe obnovljivih virov, izboljšanja industrijskih proizvodnih procesov ter
prestrukturiranja znotraj posameznih panog. Pomemben dejavnik zmanjševanja
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emisij toplogrednih plinov, je ta, da so mnoga podjetja sprejela celo več ukrepov
energetske učinkovitosti kot podjetja v drugih industrijskih panogah, kjer je strošek
energije precej manjši, kar pomeni, da tudi energetsko najbolj potrošna podjetja tudi
vlagajo v energetsko učinkovitost, prav tako, marsikatero energetsko podjetje v
Sloveniji sodi v sam vrh, nekatera celo v svetovni, po energetski učinkovitosti, saj za
svoje proizvodne procese uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije. Ocenjuje, da
se spremembe dogajajo, meni pa, da se je z industrijo potrebno ukvarjati, glede na to,
da imamo v Sloveniji manjše število podjetij, ki so energetsko zelo potrošna, zato
predlaga, da se, v sodelovanju z njimi oblikuje nacionalna vizija razvoja v prihodnost.
Intervjuvanec B, dela na projektu LIFE Podnebna pot 2050, kjer koordinira delo z
odločevalci in se že vrsto let ukvarja s tematiko podnebnih sprememb, meni, da se
slovenska industrija resno loteva podnebnih vprašanj ter z ukrepi energetske
učinkovitosti, prehod na krožno gospodarstvo pa je še vedno na začetni stopnji.
Intervjuvanec C, kot strokovnjak s področja načrtovanja referenčnih energetskih
sistemov in modeliranja rabe energije, meni, da se je to področje dobro izboljšalo.
Industrijska podjetja deli na dva dela: energetsko intenzivno industrijska ter na druga,
ki so manj energetsko intenzivna oziroma na strošek za energijo v celotnih stroških
podjetja. Pri tem misli na panoge, kjer je potrebno veliko več energije, da se izdelki
naredijo, predvsem na vse železarske panoge: predelava železa in jekla, predelava
papirja, cement, apno oziroma vsi mineralni izdelki. V Sloveniji tovrstnih podjetij ni
veliko (do štirideset) je pa pomembno, da svojo energetsko učinkovitost povežejo tudi
z emisijami, ki jih ustvarijo. Problem je v tem, da tehnologije v industriji imajo,
praviloma, daljšo življenjsko dobo, kot je na primer papirna industrija, ker se stroji
menjajo na nekaj deset let. Druge tehnologije se obdržijo tudi do trideset let, kar
pomeni, da ne morejo narediti velikih prilagoditev, ob menjavi tehnologije morajo
zelo dobro razmisliti, kakšna bo njihova strategija glede porabe energije za naslednjih
deset do trideset let. Podjetja, ki so manj energetsko intenzivna, so v zadnjih dvajsetih
letih, raven energetske učinkovitosti zelo popravila in se še izboljšuje.
Intervjuvanec D in njegovo področje dela so strategije in razvoj, energetski
management, pametna omrežja, učinkovito rabo energije v industriji in zgradbah,
energetsko učinkovitostjo na področju električne energije in toplote, vodenjem rabe
energije, celovitim oz. dolgoročnim načrtovanjem v energetiki, je izjemen doprinos k
podnebni nevtralnosti Slovenije. Sodelovanje s slovensko industrijo ocenjuje kot
dobre, meni pa, da bo na razogličenju energetsko intenzivnih dejavnosti, potrebno še
veliko delati, industrija je tista panoga, ki bo največ prispevala k podnebni
nevtralnosti, pri tem omenja proizvodnjo nekovinskih mineralnih izdelkov, potem
proizvodnjo kovin, papirja in papirnih izdelkov ter proizvodnjo kemikalij in kemičnih
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izdelkov. Pove tudi, da se proces razogljičenja izvaja že vrsto let ter, da je EKO sklad
že v letu 2018 razpisal natečaj za pridobitev nepovratnih sredstev, na podlagi
projektov s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu.
Odgovori na drugo vprašanje: Kako ocenjujete krepitev slovenske industrije na
področju pametnih in zelenih tehnologij?
Intervjuvanec A, pove, da so podjetja do sedaj, v veliki meri, sama poskrbela za
investicije v učinkovite, pametne in zelene tehnologije, brez stabilnega regulatornega
okvira in finančnih spodbud, ne bo zmogla sama v celoti. Zato je potrebno čim hitreje
intenzivirati izvajanje obstoječih in pripravo dodatnih instrumentov, skladno s
smernicami Dolgoročne podnebne strategije. Poleg obstoječih ukrepov, kot so
finančne spodbude za povečanje učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov v industriji,
spodbuditi bo potrebno tudi povezovanje industrijskih podjetij s sistemi daljinskega
ogrevanja in proučiti možnosti za vzpostavitev energetskih skupnosti, se pravi
povezovanje ključnih akterjev s področja energetike v lokalnem okolju in industrijo.
Intervjuvanec B, na drugo vprašanje odgovori podobno kot intervjuvanec A, in sicer,
da je v Sloveniji veliko primerov dobre prakse, ki pa so odvisne zlasti od iniciative
posameznih podjetij, s strani interesnih združenj oz. države za enkrat ni dovolj
sistemske podpore, čeprav je za uresničitev Evropskega zelenega dogovora potreben
ponoven poudarek o politikah za oskrbo celotnega gospodarstva s čisto energijo,
industrijo, proizvodnjo in potrošnjo, infrastrukturo velikega obsega, promet,
prehrano in kmetijstvo, gradbeništvo, obdavčenje in socialne ugodnosti.
Intervjuvanec C, tudi potrdi, da je v preteklih letih dejansko videti, da podjetja
izboljšujejo svoje tehnologije, pa ne toliko v zelene tehnologije, bolj v energetsko
učinkovitih. Zelene tehnologije pa lahko vzamemo tudi v kontekst krožnega
gospodarstva, ki je bistveno več kot samo energetska učinkovitost. Za krožno
gospodarstvo pove, da je tam, kjer pričakujejo, da bo v prihodnje dal tisti dodatni
poudarek pri teh zelenih tehnologijah. Energetska učinkovitost ima pač tudi neke
svoje omejitve, vendar je še vedno na ravni zelenih tehnologij. Pri krožnem
gospodarstvu se začne že pri sami zasnovi izdelka, kar je ena izmed nalog, ki jo v
Sloveniji še nismo vzeli. Pravi, da je industrija je sorazmerno slabo pripravljena, ker
zakonodaja tega na nek način ne zahteva oz. so slovenska podjetja slabo informirana
in slabo pripravljena. Za primer predstavi gradnjo iz lesa ali pa gradnje iz betona. Iz
lesa je bistveno manjši ogljični odtis kot je recimo proizvodnja ali pa izdelava iz
betona, kar povezuje z percepcijo potrošnika, ki si želi imeti “trdnejše” izdelke in to
so praviloma iz betona, ne pa iz lesa. Tudi v industriji velja podobno, saj je tudi
industrija informatizirana, delno se dogaja tudi v industrijski proizvodnji. Če
141

povzamemo intervjuvančev obširen odgovor, je tisto kar si želimo, da bi imeli
digitalizirano celotno proizvodnjo do ravni, ko bi lahko podjetja praktično, ko bi
kupec naročil v trgovini nek izdelek, ki bi ga tovarna načeloma lahko naslednji dan
začela izdelovati, zaradi tega, ker bi bila ta celotna veriga povezana.
Intervjuvanec D, pove, da je zelena gospodarska rast slovenske industrije usmerjena
v zahteven cilj, a to je, predvsem, podpreti prehod v gospodarstvo, katerega rast ne
temelji na povečani rabi naravnih virov in energije, ampak z učinkovitostjo in
inovacijami zmanjšuje emisije toplogrednih plinov ter zboljšuje konkurenčnost in
spodbuja večjo varnost oskrbe z energijo. Brez podpore države, seveda, ne bo šlo, zato
je treba nadaljevati z izvajanjem aktivnosti za ozelenitev nacionalnega proračuna in
njihovo nadgradnjo v skladu s smernicami Evropskega zelenega dogovora v Sloveniji.
Za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo je treba oblikovati trajnostne
proizvodne in potrošne vzorce v skladu z Strategijo razvoja Slovenije, hkrati pa
zagotoviti pravičen prehod za vse in zmanjšati spodbude, ki so v nasprotju s ciljem
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.
Odgovori na tretje vprašanje: Kateri so cilji Dolgoročne podnebne strategije ter
ključne predpostavke za Slovenijo?
Intervjuvanec A, za glavni in ključni cilj, na prvo mesto postavi, doseganje podnebne
nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Do leta 2050 bo tako Slovenija
zmanjšala svoje emisije TGP za 80-90 odstotkov, glede na leto 2005, hkrati pa bo
povečala oz. izboljšala ponore ter pospešila izvajanje politik prilagajanja na podnebne
spremembe. Meni, da bi Slovenija lahko, glede na analitične podlage, cilj podnebne
nevtralnosti dosegla po poti dveh scenarijih in sicer: scenarija z uporabo jedrske
energije in scenarija z uporabo sintetičnega plina.
Intervjuvanec B, pa pravi, da je predpostavk kar veliko in so predstavljeni v
strokovnih podlagah za strategijo, cilji pa so opredeljeni v osnutku strategije, hkrati
pa opozori, da še vedno gre za osnutek strategije, kar pomeni, da bo lahko prišlo do
sprememb oz. dopolnitev.
Intervjuvanec C, odgovarja, da je ena glavnih in ključnih predpostavk proizvodnja
izdelkov, ki bodo imeli manjši ogljični odtis. Glede krožnega gospodarstva pa meni,
da se preveč razume kot recikliranje oz. zmanjševanje odpadkov, ne kot nuja.
Slovenski strateški dokumenti nimajo prostorne stopnje, kjer bi bilo določeno, kaj in
na kakšen način urediti oz. odpraviti določeno težavo. Bistvo je, da, če se ne bomo
držali načrta, ne bomo prišli do cilja. Največjo težo pa ima prehod v nizkoogljično
proizvodnjo električne energije ali pa celotne energije. Zatrdi, da tudi Slovenija ima,

142

sorazmerno, velik delež iz fosilnih goriv, zato je prehod v obnovljive vire zelo
pomemben in tudi prehod na uporabo drugih fosilnih goriv, kot je zemeljski plin, le
da bomo zopet pristali v energetsko intenzivni energiji, ker bo težko najti gorivo, ki
bo tako kvalitetno kot je zemeljski plin. Slovenija uporablja zemeljski plin že več let in
je danes najboljše gorivo s stališča emisij za industrijo. Za prihodnost to ni najbolj
zaželeno gorivo in zaradi tega je potrebno najti načine, kako nadomestiti sedanja
fosilna goriva, Lahko bi uporabili obnovljive vire iz odpadkov, na primer iz različnih
vrst lesa, pod pogojem, da se odstrani fosilna komponenta. Zelo pomembna kategorija
je prav gotovo promet. Meni, da je cela Evropa v težavah, ker se je tovorni transport
tako razmahnil in prav gotovo je to za Slovenijo en velik izziv. Poleg tega, Slovenija je
tranzitna država in tega ne moremo omejevati, le najti načine, kako zmanjšati emisije
iz prometa.
Za industrijo pravi, da ni veliko težav, zaradi katerih ne bi dosegli zastavljene cilje,
pomembna je uporaba obnovljivih, zelenih, kar bo zahtevalo spremembo tehnologij,
kar bo, investicijsko sorazmerno visoka zahteva ter da bo treba najti načine, kako
spodbujati te investicije. Meni, da je možno, na dva načina: ali s zakonodajo ali z neko
taksonometrijo, s katero bi dobili rezultate ogljičnega odtisa. Izzivi pa so glede samega
prehoda v nizkoogljično družbo, predvsem na področju ogrevanj in porabi električne
energije. Na področju sončnih elektrarn se tudi veliko dogaja, zastavlja se vprašanje,
kako zagotavljati energijo v jesenskem in zimskem obdobju, ko ne bo proizvodnje iz
obnovljivih virov iz sonca? To bi lahko bila ena izmed nalog v strateških dokumentih,
poiskati odgovore, kako uporabiti oz. izkoristiti kombinacijo različnih virov energije.
Intervjuvanec D, meni, da so ključne predpostavke povezane s cilji podnebne
strategije in vprašanjem, ali bo Slovenija dosegla zastavljeno in ali bo sledila ukrepom
za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, in sicer:
v prometu, ki prispeva tretjino vseh skupnih emisij toplogrednih plinov, bo za dosego
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 90-99 odstotkov potrebno zagotoviti
učinkovit javni potniški promet, vzpostaviti moderno železniško omrežje, preusmeriti
tovorni promet na železnice, spodbujati zasedenost vozil. Prevozna sredstva bi tako v
večini poganjala elektrika, dopolnjevali bi jo obnovljivi ali sintetični plini, ki bodo
ogljično nevtralni;
v sektorju oskrba z energijo bodo minimalne emisije toplogrednih plinov do leta 2050
dosežene in sicer ob visoki stopnji zanesljivosti, varnosti in, kar je zelo pomembno, ob
zagotavljanju konkurenčnosti;
pomemben cilj je, da se raba fosilnih goriv pri proizvodnji električne opusti najkasneje
do leta 2050;
ključna bo tudi realizacija povečanja poraba električne energije iz obnovljivih virov
energije, sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja bodo temeljili na izkoriščanju
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odvečne toplote, obnovljivih in drugih podnebno nevtralnih virih energije, s tem
mislim na izrabo jedrske energije, elektrarne na biogene in sintetične pline oziroma
kombinacijo naštetih vrst energij;
glede cilja v industriji pa zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 80-87 odstotkov
oz. doseganje minimalnih emisij do leta 2050, ob tem, da se ohrani ohrani visoka
stopnja konkurenčnosti .
Glavni in ključni cilj dolgoročne podnebne strategije Slovenije je doseganje podnebne
nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Slika 1 pojasnjuje strateške cilje
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050 (LIFE Podnebna pot 2050 2020a).
Slika 0.1: Strateški cilji zmanjševanja emisij TGP do leta 2050.
25

Letne emisije
[kt CO2 ekv]

TGP Strateški
sektorski
cilji
zmanjšanja glede na leto 2005
2050

2005

2018

Promet

4.416,5

5.824,0

90 - 99%

Energetika

6.974,5

5.189,6

90 - 99%

Industrija

3.912,5

3.014,4

80 - 87%

Kmetijstvo

1.732,8

1.721,7

5 - 22%

Široka raba

2.680,0

1.310,8

87 - 96%

Ravnanje z odpadki 740,5

441,7

75 - 83%

SKUPAJ

20.456,8

17.502,1

80 - 90%

LULUCF

-7120,8

243

Ponor vsaj -2500 kt CO2 ekv

17 745,1

Doseganje neto ničelnih emisij
TGP

SKUPAJ

13.336

DPSS

Vir: SRIP MATPRO 2020.
Energetski in podnebni cilji so določeni na ravni evropske unije, k doseganju teh ciljev
države članice prispevajo s svojimi prispevki na nacionalni ravni, kjer so dolžne biti
čim bolj ambiciozne, upoštevajoč seveda tudi pomembne nacionalne okoliščine.
Spodnja slika 4.2 prikazuje slovenske ambiciozne cilje za zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov do leta 2030
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Slika 0.2: Ambiciozni cilji RS do l. 2030

Vir: Agencija za energijo 2020.
Odgovori na četrto vprašanje: Kateri so ključni izzivi, vprašanja in potrebni pogoji za
prehod v podnebno nevtralnost Slovenije?
Intervjuvanec A, pojasni, da prehod v podnebno nevtralnost zahteva številne
spremembe in preusmeritve, ki niso zgolj tehnološke narave, ampak gre tudi za
družbene spremembe, spremembo naših navad in potrošnih vzorcev. V Sloveniji med
ključne izzive sodi pravočasno in aktivno ukrepanje in izvajanje sprejetih
dokumentov, če želimo doseči zastavljene cilje. Skoraj vsak sektor bo moral svoje
emisije TGP zmanjšati na minimum in če bo katerikoli izmed teh sektorjev »zaspal«
pomeni, da cilja kot celoto ne bomo dosegli. Eden izmed ključnih in težavnih sektorjev
v Sloveniji je prav gotovo promet, katerega emisije os v preteklem obdobju celo rastle
in je leta 2018 tudi prispeval največ emisij TGP v Sloveniji.
Med ključne izzive sodi financiranje prehoda v podnebno nevtralnost, ki mora slediti
ciljem in usmeritvam na državni ravni. Pomembno je tudi zagotavljanje podnebne
pravičnosti oz. pravičnega prehoda, da pri prehodu, nihče ne bo prezrt, da bodo
stroški in koristi prehoda razporejeni pravično, da bo tudi najranljivejšim skupinam
prebivalstva omogočeno izvajanje ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne
spremembe. Za Slovenijo pa predstavljajo izziv tudi ustrezni in usposobljeni kadri ter
ustrezna organiziranost na državni ravni.
Intervjuvanec B, kot ključni izziv izpostavi financiranje in usmerjanje naložb, saj bo
Slovenija, poleg prioritetne uporabe razpoložljivih evropskih sredstev, morala
dodatno angažirati mehanizme za usmerjanje privatnih virov v naložbe.
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Po njegovem mnenju so izzivi, za prehod v podnebno nevtralnost, isti kot svetovni, in
sicer:
dekorbanizacija tovornega prometa
prehod v krožno gospodarstvo
krepitev elektroenergetskega omrežja za elektro mobilnost
Predpostavke se nanašajo na že sprejete ukrepe, v smislu izvajanja v polni meri ter
priprava dodatnih:
da so bo zastavilo strožje cilje v letu 2030 na osnovi nabora sprejetih dodatnih ukrepov
da bodo namenska sredstva uporabljena učinkovito, se pravi, da bo pri razpisih znano
kolikšno zmanjšanje emisij bo doseženo.
Intervjuvanec C, izpostavi ozelenitev proizvodne energije, absolutne spremembe v
prometu, glede uporabe biogoriv in drugih goriv. Predpostavke so vezane, na načine,
kako bomo v Sloveniji zagotavljali prevoze v prihodnosti, glede lastništva vozil,
električnih vozil, razvoj javnega prevoza. Za ključni izziv, ki je tudi svetovni, ne le
slovenski, je sprememba v človekovih navadah oz. kaj nas tako žene v preveliko
potrošnjo energije, za tiste dobrine, ki jih tako zelo potrebujemo ali želimo. Največji
izziv, je potem takem, kako narediti ta preskok, ker je današnji razvoj usmerjen v
spodbujanje potrošništva. Proizvajalci bi se morali usmeriti v spremembo
posameznega dela proizvodnje, ker naše potrošniške navade ne bodo mogle zdržati v
letu 2050, največja ovira in pomembno vprašanje je sociološki izziv, kako celotno
potrošniško industrijo, vključno s prebivalstvom prepričati ali voditi po zeleni poti.
Intervjuvanec D, pri četrtem vprašanju, kot, ključne izzive, vprašanja in pogoje za
prehod v podnebno nevtralnost Slovenije, izpostavi:
energetsko učinkovitost
pomembnejši izziv in tudi pogoj za upočasnitev podnebnih sprememb je sprememba
potovalnih navad, to je trajnostna mobilnost
odpadno hrano, v svetovni prehranski verigi: kmetje, živilska industrija, trgovci,
gostinstvo in potrošniki
zeleno javno naročanje oz. varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter, kot
ključno vlogo za doseganje cilja podnebne nevtralnosti nosijo ljudje oz. kadri, ki pa jih
v Sloveniji na področju podnebnih sprememb primanjkuje, zato so nujna vlaganja v
izobraževanje in usposabljanje, kot prehod v podnebno nevtralnost.
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Ključni izzivi in potrebni pogoji za prehod v podnebno nevtralnost Slovenije je zaveza
Pariškemu sporazumu ter zahtevam evropske zakonodaje o upravljanju energetske
unije in podnebnih ukrepov ter smernicam podnebno nevtralno in trajnostno Evropo,
saj podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet.
Da bi Evropa premagala ta izziv, potrebuje novo strategijo za rast za preoblikovanje
Unije v sodobno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire in bo konkurenčno.
Tako tudi Slovenija ima strategijo, v skladu z evropskim zelenim dogovorom, v kateri
do leta 2050 ne bo več neto emisij toplogrednih plinov, da gospodarska rast ne bo
vezana na rabo virov in načrt v katerem nihče ne bo prezrt.
Slika 0.3: Evropski zeleni dogovor

Vir: Europe Direct Slovenija 2020
Evropska komisija je predstavila prve zelene korake in naložbeni načrt za trajnostno
Evropo, strategijo, ki naj bi za financiranje zelenega dogovora pritegnila vsaj 1.000
milijard evrov javnih in zasebnih investicij v prihodnjih desetih letih. Del načrta za
okrevanje bo mehanizem za pravičen prehod, ki bo pomagal ublažiti družbenogospodarske posledice za delavce in skupnosti, na katere bodo imele spremembe
največji vpliv ter vpeljavo novih virov prihodka, s katerimi želi evropska unija
financirati proračun in načrt za okrevanje, v ta namen je evropski Parlament potrdil
novo zakonodajo o trajnostnih naložbah, za spodbujanje investicij v trajnostne
aktivnosti in preprečevanje zavajajočega oglaševanja zelenih praks (Europe Direct
Slovenija 2020).
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ZAKLJUČEK
Evropa je bila vedno dom industrije. Stoletja je bila pionir v industrijskih inovacijah
in je pomagala izboljšati načine, kako ljudje po vsem svetu proizvajajo, porabljajo in
poslujejo. Evropska industrija je na močnem notranjem trgu že dolgo poganjala
evropsko in svetovno gospodarstvo. Danes, Evropa potrebuje industrijo, ki bo
primerna za prihodnost, potrebuje/mo industrijo, ki utira pot k podnebni nevtralnosti
Evropski zeleni dogovor je nova evropska strategija rasti. V središču tega je cilj postati
do leta 2050 prva podnebno nevtralna celina na svetu, zato ima vodilno vlogo pri
največjem izzivu in priložnosti našega časa. Vse industrijske vrednostne verige,
vključno z energetsko intenzivnimi sektorji, bodo imele ključno vlogo. Vsi si bodo
morali prizadevati za zmanjšanje lastnih emisij ogljika, pa tudi pospešiti prehod z
zagotavljanjem cenovno dostopnih in čistih tehnoloških rešitev za bodočnost.
V podnebnem ogledalu je zapisano, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in
odporna na podnebne. Učinkovito bo ravnala z energijo in naravnimi viri, hkrati pa
ohranjala visoko stopnjo konkurenčnosti nizkoogljičnega krožnega gospodarstva.
Temeljila bo na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in
nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti in lokalno pridelani zdravi hrani
(LIFE Podnebna pot 2050. 2020b).
Zaradi onesnaževanja, emisij toplogrednih plinov in podnebne strategije, zaradi ciljev
in ključnih izzivih in tudi zaradi zgornjega zapisa, so intervjuvanci bili povabljeni
podati strokovne odgovore, da bomo lažje razumeli kompleksnost in zahtevnost poti,
po kateri se podaja Slovenija.
Na vprašanje o dosedanjih izkušnjah o sodelovanju s slovensko industrijo pri
prizadevanju za energetsko učinkovitost ter nizkoogljično emisijo, so intervjuvanci
bili enotni, sodelovanje so ocenili kot pozitivno in da se slovenska industrija resno
loteva podnebnih vprašanj, prehod na krožno gospodarstvo pa je še vedno na začetni
stopnji. Problem vidijo v tistih industrijskih obratih s tehnologijo, ki ima daljšo
življenjsko dobo, ker je industrija tista panoga, ki bo največ prispevala k podnebni
nevtralnosti.
Krepitev slovenske industrije na področju pametnih in zelenih tehnologij, so
marsikatera podjetja sam poskrbela. Intervjuvanci menijo, da brez finančnih spodbud,
ne bo dolgoročnega učinka. Krožno gospodarstvo je ključnega pomena, saj bo v
prihodnosti dalo dodatni poudarek pri zelenih tehnologijah. En intervjuvanec je
poudaril, da je industrija sorazmerno slabo pripravljena in da so slovenska podjetja
slabo informirana. Meni, da so še večji problem potrošniki, ki želijo imeti »trdnejše«
izdelke. Brez podpore države, seveda, ne gre in ne bo šlo, zato je, za prehod v
nizkoogljično krožno gospodarstvo potrebno oblikovati trajnostne proizvodne in
potrošne vzorce v skladu z Strategijo razvoja Slovenije, obenem pa zagotoviti pravičen
prehod za vse ter zmanjšati spodbude, ki so v nasprotju s ciljem zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov.
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Glavni in ključni cilji podnebne strategije je doseganje podnebne nevtralnosti oziroma
neto ničelnih emisij do leta 2050. Ključna bo tudi proizvodnja izdelkov, ki bodo imeli
manjši ogljični odtis, družba bi morala krožno gospodarstvo razumeti kot nujo, ne kot
recikliranje.
Tako bo Slovenija zmanjšala svoje emisije toplogrednih plinov, hkrati pa pospešila
izvajanje politik prilagajanja na podnebne spremembe, saj ima, sorazmerno, velik
delež iz fosilnih goriv, zato je prehod v obnovljive vire zelo pomemben in tudi prehod
na uporabo drugih fosilnih goriv, kot je zemeljski plin, le da bomo zopet pristali v
energetsko intenzivni energiji, ker bo težko najti gorivo, ki bo tako kvalitetno kot je
zemeljski plin.
Glede prometa so vsi intervjuvanci enakega mnenja in sicer, za celotno Evropo. Za
Slovenijo bo še večji izziv, glede na to, da je tranzitna država, kar pomeni, da tranzita
ne moremo omejevati, potrebno je najti načine, kako zmanjšati emisije iz prometa. Kot
ključno predpostavko navajajo realizacijo povečanja porabe električne energije iz
obnovljivih virov energije. Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja bodo temeljili na
izkoriščanju odvečne toplote, obnovljivih in drugih podnebno nevtralnih virih
energije.
Na vprašanje, kateri so ključni izzivi, vprašanja in potrebni pogoji za prehod v
podnebno nevtralnost Slovenije, so intervjuvanci enotnega mnenja. Prehod v
podnebno nevtralnost zahteva številne spremembe, preusmeritve, ki niso zgolj
tehnološke narave ampak gre tudi za družbene spremembe, spremembo naših navad
in potrošnih vzorcev. Skoraj vsak sektor bo moral svoje emisije toplogrednih plinov
zmanjšati na minimum in če bo katerikoli izmed teh sektorjev »zaspal« pomeni, da
cilja kot celoto ne bomo dosegli. Med ključne izzive sodi financiranje prehoda v
podnebno nevtralnost, ki mora slediti ciljem in usmeritvam na državni ravni ter
podnebne pravičnosti oziroma pravičnega prehoda, da nihče pri prehodu ne bo
prezrt, da bodo stroški in koristi prehoda razporejeni pravično, da bo tudi
najranljivejšim skupinam prebivalstva omogočeno izvajanje ukrepov blaženja in
prilagajanja na podnebne spremembe.
Za Slovenijo predstavljajo izziv tudi ustrezni in usposobljeni kadri ter ustrezna
organiziranost na državni ravni. Izzivi, za prehod v podnebno nevtralnost, so enaki
svetovnim: dekorbanizacija tovornega prometa, prehod v krožno gospodarstvo,
krepitev elektroenergetskega omrežja za elektro mobilnost. Izziv bo tudi ozelenitev
proizvodne energije, absolutne spremembe v prometu, uporaba biogoriv ter zeleno
javno naročanje. Za ključni izziv, ki je tudi svetovni, je sprememba v človekovih
navadah oz. kaj nas tako žene v preveliko potrošnjo energije, za tiste dobrine, ki jih
tako zelo potrebujemo ali želimo. Največji izziv, je potem takem, kako narediti ta
preskok, glede na to, da je današnji razvoj usmerjen v spodbujanje potrošništva.
Proizvajalci bi se morali usmeriti v spremembo tistega posameznega dela
proizvodnje, ki pusti največji ogljični odtis. Ključno vlogo za doseganje cilja podnebne
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nevtralnosti nosijo ljudje oz. kadri, zato so nujna vlaganja v izobraževanje in
usposabljanje.
Zdaj je čas, da se, kot družba, krožno obrnemo, saj je krožno gospodarstvo v času
pandemije postalo zelo prepoznavno, posledice so pokazale povezanost celega sveta
in tudi pravo lice in sliko linearnega (nestabilnega) gospodarstva. Pričakujem, da
bodo spremembe po Covidu pozitivne, da bo gospodarstvo, na globalni ravni,
spremenilo navade glede potrošniškega tekmovanja, da se bo zmanjšala poraba
naravnih virov, podjetja pa bolj odporna glede dobavnih verig, se pravi, proizvajati
doma, kar pomeni hitra dobava. Vlaganje v zelene tehnologije naj bo na prvem mestu,
tako bomo vlagali v lastno prihodnost, v digitalno infrastrukturo, čisto energijo, v
zeleno in trajnostno, saj so naravni viri omejeni, stroka je povedala, da je Slovenija že
porabila naravne vire in da trenutno živi na kredit oz. na račun fosilnih goriv.
Predvsem, upam, da bo breme prehoda v nizkoogljično družbo pravično razdeljeno
in, upam si trditi, da je Slovenija na dobri poti, znanja je dovolj, le izkoristiti ga je treba
in dodatno vlagati v izobraževanja na področju krožnega gospodarjenja ter na
povezovanju med industrijskimi in drugimi podjetji, na lokalni in državni ravni.
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Opazovanje z udeležbo
Študentom je bilo omogočeno opazovanje z udeležbo na delavnici Connecting
Workshop, ki je potekala v okviru Zimskega tabora v soorganizaciji Fakultete za
uporabne družbene študije v Novi Gorici (skupaj s Fakulteto za informacijske študije
v Novem mestu in Fakulteto za medije). Dogodek je potekal on-line, prek platforme
ZOOM, 3. marca 2021. Osrednja tema je bila vloga izobraževalnega sistema in
vseživljenjskega učenja, civilne družbe, lokalnih skupnosti in nacionalnih
odločevalcev. Prisotni so bili deležniki iz stroke/akademske sfere, iz vrst nacionalnih
političnih odločevalcev, civilne družbe, gospodarstva in predstavniki splošne
javnosti. Študenti so aktivno spremljali vse razprave, se vanje vključevali in analizirali
vsebino ter potek. Svoja opazovanja so oddali v obliki pisnih refleksij, poleg tega pa
so pa lahko rezultate uporabili pri preostalem svojem delo in v okviru drugih pisnih
izdelkov, še posebno v navezavi na Poletno šolo kot sestavni del programa Jean
Monnet Chair na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.
Študenti so svoja opažanja v okviru opazovanja z udeležbo med drugim pisno
komentirali z ocenami o nujnosti okrepljene vzgoje za trajnostni razvoj že pri mlajših
generacijah, na problem slaba usklajenosti med občinami, premalo fleksibilne
zakonodajne ureditve, ko gre za formalno in neformalno sodelovanje pri nacionalnih,
čezmejnih in mednarodnih projektih. Opozorili so tudi na ambivalentno vlogo mlajših
generacij, ki so večkrat bolj okoljsko ozaveščene od starejših, po drugi strani pa tega v
praksi tega večkrat ne kažejo (npr. indidivualni namesto javnega prevoza). Izraženo
je bilo tudi presenečenje, da ni število izvedenih projektov na regionalni ravni še kaj
večje.
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Analiza rezultatov
Analizo rezultatov v vsebinskem smislu smo podali že po posameznih poglavjih.
Na splošno pa lahko ocenimo, da se je akcijsko raziskovanje študentov odvilo
ustrezno in skladno z načrti. Tematika transnacionalnega evropskega uporavljanjea
za trajnostni razvoj – s posebnim poudarkom na okoljskih vidikih razvoja je bila
ustrezno pokrita.
Opozoriti pa moramo, da so vse aktivnosti potekale z omejitvami, vezanimi na
pandemijo koronavirusa. Pri tem pa so bile zagotovljene ustrezne prilagoditve, ki so
omogočile, da so rezultati kljub temu relevantni, kakovostni ter v znanstvenem smislu
relativno zanesljivi in veljavni, tudi ob uporabi kombinacije različnih metodoloških
pristopov.

Zaključna diskusija in nadaljnje raziskovanje
Z vidika nadaljnjega raziskovalnega dela je bilo delo študentov, opravljeno v okviru
Jean Monnet Chair, izjemno dragoceno – ne le kot nabiranje izkušenj in krepitev
njihovih sposobnosti za raziskovanje, temveč tudi kot pomemben input v navezavi na
tekoče raziskovalne projekte. Nadaljevalo se je povezovanje s temeljnim projektom
Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti, ki ga podpira Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in s katerim si Jean Monnet Chair
deli tematiko trajnostnega razvoja.
Prvi rezultati začetega temeljnega projekta so bili tako že predstavljeni v okviru
programa Jean Monnet Chair (še posebno prek okrogle mize, vezane na delavnico
Connecting Workshop, pa tudi prek siceršnjega dela s študenti), po drugi strani pa je
raziskovalno delo v okviru Jean Monnet Chair prineslo tudi dodatne podatkovne vire
za obdelavo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta. Akcijsko raziskovanje
študentov je tako med drugi prineslo pomemben prispevek v pilotnem smislu, ki bo
nato omogočal nadaljnje načrtovanje anketnega raziskovalnega dela v okviru
temeljnega projekta.
Kot smo predvideli v prejšnjem študijskem letu, je bilo raziskovalno delo študentov v
okviru Jean Monnet Chair bo vsebinsko nadgrajeno s temeljito analizo raznovrstnih
učinkov pandemije novega koronavirusa. Skladno s predvidevanji, so analize zaznale
dramatične učinke na mnoge vidike tako same narave transnacionalnega upravljanja
(še posebno v luči spreminjanja geopolitičnih razmer in določenih vidikov
globalizacije), kot tudi v smislu učinkov na vse vidike trajnostnega razvoja.
Za nadaljnje raziskovanje bodo posebej relevantni bolj dolgoročni učinki in izkušnje
pridobljene s prilagajanjem na covid-19 pandemijo – kolikor so relevantne za vse
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vidike lokalnega, nacionalnega in transnacionalnega upravljanja z vidiki trajnostnega
razvoja.
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