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V L O G A S T A R Š E V P R I V K L JU Č E V A N JU »OTROK« V DELO
(Prispevek na Mednarodnem stro ko vnem sim p o ziju z zaklju čno p rired itvijo E vro p skega ted na varno sti in
zdravja pri delu 2006, 26. in 27. oktober 2006, Bled)

»Otrok« v tem prispevku ni m išljen z vidika strokovno pravne opredelitve »o trok« v različnih
predpisih, ki se vežejo na poln oletnost ali zaključeno redno šolanje. V prispevku želim opozoriti na
pomembnost položaja staršev v razvoju »otroko ve« poklicne identitete. Z »otrokom « v tem
prispevku torej označujem m ladostnika, ki se po zaključenem šolanju, oz. že m ed šolanjem ,
vključuje v organizirane delovne procese.
A ntropološkim teorijam predstavlja pojem identitete enega od bolj izzivalnih področij. Identitete
nam reč sodobne teorije ne poskušajo več opisovati kot preprosta in stabilna stanja posam eznika, ki
se jih da opisati z njegovimi lastnostmi in, predstavami o sebi.
Identiteto se prepoznava kot neustavljiv proces (ustavitev, zamrznitev tega procesa se v posameznih
teorijah celo prepoznava kot »m otnja«), ki posamezniku o m o goča čedalje večjo stopnjo
»posebnosti«, »razliko vanja«, individualnosti, ob hkratni, čedalje bolj kom pleksni, odvisnosti od
odnosnih sistem ov (družina, partnerstvo, prijatelji, sosedje, znanci, sodelavci… ). Identiteta je
proces neprestanega razreševanja hkratnih potreb po biti edinstven in biti v odnosu. Poenostavljeno
bi bilo m ožno identiteto opisovati tudi kot skupek so cialnih vlog posam eznika, ki jih le ta bolj ali
m anj zavedno »odigrava«.
D anes je praktično nem ogo če razm išljati o »odraščanju «, ne da bi pri tem uporabljali prispodobe o
fazah oz. razvojnih stopnjah. T udi tisti, ki jih antropološka vprašanja prav nič ne zanim ajo, poznajo
»puberteto«. Č e nič drugega, potem vedo, da je to ena od (zoprnih) faz odraščanja, ki pa jo na srečo
večina preživi. In večina se iz »pubertetnika« razvije v odraslega.
M ed pom em bne atribute odraslosti pa m ed drugim štejem o tudi zaposlenost (poleg je še npr.: živeti
na svojem , trajna partnerska zveza… ), oz. zm ožnost zagotavljanja lastnih sredstev za preživetje.
V ečina »otrok« v S loveniji »odrašča« ob pom oči staršev. T u di, če m ed šolanjem živijo sam ostojno,
jim starši pogosto prispevajo k njihovem u preživetju. O bičajno je, da na začetku zaposlitvene
kariere »otrok« živi pri starših (svojih ali partnerjevih). S kratka, starši in »otrok« so pri
zaposlitvenem razvoju, praviloma tesno povezani.
P ri vstopu v zaposlitveni status pa ni tako nepom em bn o v kakšnem identitetnem statusu se »otrok«
nahaja. O d tega je nam reč odvisno v kašni m eri in na kakšen način lahko starši vplivajo na
dogajanje ob prvem zaposlovanju, ko si »otrok« ne nabira samo poklicnih izkušenj, tem več tudi
pom em bne odnosne izkušnje (predpostavljeni, sodelavci, odgovornost za izpolnitev delovnih
nalog… ).
O drasli, zlasti starši in predpostavljeni, si pogosto um išljam o, da so vsi »otroci« m otivirani, da pri
prvi zaposlitvi pridobijo nove delovne in odnosne izkušnje, ki jih bodo uporabili za nadaljnji
usm erjeni in načrtovani karierni razvoj.

P ri tem spregledam o, da se del »otrok« v današnjem času običajno vključi v delovni proces v tako
im enovanem »m oratorijskem statusu«. Z načilnost tega statusa je usm erjenost v »tem eljno
raziskovanje« svojega položaja v svetu. Razvojni psihologi bi ta status opredelili kot status
identitetne krize (krizo je v tem kontekstu potrebno razumeti kot nezadovoljstvo s trenutnim in
izziv in spodbudo za iskanje drugačnega). P osam ezniki v tem statusu so zavezani intenzivnem u
preizkušanju in raziskovanju sam ega sebe in odnosov, tako izobrazbenih, poklicnih, ideoloških,
etičnih, spolnih… Z aradi te raziskovalne in eksperim entaln e usmerjenosti izkazujejo ambivalenten
odnos do družine, staršev, družbe in tudi službe in drugih področij vsakdanjega udejstvovanja.
N jihov življenjski slog je lahko zelo raznolik in nepredvidljiv. Z aradi svoje načelne
nekonvencionalnosti so, z vidika varnosti in zdravja pri delu, še posebej ogrožena skupina m ladih
delavcev. T ežko nam reč sprejm ejo preprosta »navodila«, pripravljeni pa so jih »soustvarjati«. S tarši
nanje sicer nim ajo večjega neposrednega vpliva, čeprav jim predstavljajo pom em bno »referenčno «
točko, ki jim služi za raziskovanje in preizkušanje. Z avtoritetam i (tako starši kot
predpostavljenim i) som zm o žni vzpostaviti konstruktivne odnose, če so le ti z njim i pripravljeni
stopiti v enakopraven dialog (kar je v nekaterih delovnih procesih lahko skoraj nem o goče).
Z elo drugačni so »otroci« s tim . privzeto identiteto , kar naj bi bil najbolj običajen status
mladostnikov. Zanje je značilno, da so nase prevzeli določene vloge oz. identiteto neposredno
(pogosto od staršev) in ne skozi dolgotrajne procese raziskovanja in preizkušanja. N avzven delujejo
organizirano, ciljno usmerjeno in hkrati manj fleksibilno, sprejemajo vrednote na nivoju zakona in
reda, zato tudi sprejem ajo navodila o varnosti in zdravju, pravilom a se tudi pričakovano odzo vejo
na spodbude in usm erjanja staršev in to ne glede na njihovo biološko starost ali odnosni status (npr.:
lastna družina). N evarnost pa lahko predstavlja njihovo nekritično sprejem anje »reda« v delovnih
organizacijah, kjer »stari m ački« kršijo varnostna pravila.
M arcie je opisal še m ladostnike z razvito identiteto in m ladostnike z identitetno difuzijo. P rvih
m ladostnikov v tem prispevku ne bom opisoval, saj zaradi svojega odzivanja na pričakovanja in
zahteve družbe, z vidika varnosti in zdravja pri delu ne predstavljajo posebnega strokovnega izziva
(gre za osebe, ki dobro prenašajo tveganja in negotovosti, odporni so na napade na
sam ospoštovanje, im ajo dobro izdelane sam oregulacijske procese (niso v principu proti in niti v
principu za).
Mladostniki z identitetno difuzijo pa oblikujejo svoj življenjski m oto okoli socialnih stikov. L ahko
se jim izogibajo, lahko pa jih prav kom pulzivno iščejo. S kupno pa jim je to, da socialne stike
doživljajo zelo plitvo. V dogovorih ne čutijo določene zaveze, zato konflikti s starši oz. sodelavci
niso redki. Zlasti pri tej skupini mladostnikov je potrebno biti pozoren tudi na vpliv njihovega
preživljanja prostega časa na delovno zm ožnost.
Ljubljana, 24.10.2006

Peter Stefanoski
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