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Nekonvencionalna politična participacija v drţavah Evropske unije: kvalitativna
primerjalna analiza
Politična participacija je ključnega pomena za delovanje in razvoj koncepta demokracije, saj
predstavlja orodje, prek katerega lahko drţavljani izvajajo pritiske na politično elito. To vlogo
zavzema poleg konvencionalne tudi nekonvencionalna politična participacija. Osrednji
poudarek bo namenjen protestni participaciji, ki se najpogosteje opredeljuje kot ena izmed
kompleksnejših oblik kolektivne akcije, skozi katero drţavljani najvidneje izraţajo svoja
prepričanja, hkrati pa najbolj jasno odraţa nezadovoljstvo drţavljanov. Osredotočili se bomo
na protestno participacijo v obdobju ekonomske krize, ki je leta 2008 zajela drţave Evropske
unije. V okviru empirične analize se tako osredotočamo na dejavnike, ki so v zastavljenem
obdobju privedli do izbruha protestne participacije, pri čemer nas zanimajo predvsem različne
kombinacije vzročnih poti, ki jih ti dejavniki tvorijo. Ključno raziskovalno vprašanje se
nanaša na moţne kombinacije pogojev, ki v obdobju ekonomske krize rezultirajo v prisotnosti
ali odsotnosti protestov v drţavah EU. Te kombinacije tvorijo naslednji dejavniki: materialna
deprivacija, brezposelnost, razvitost civilne druţbe in razvitost demokracije. Empirična
analiza temelji na kvalitativni primerjalni analizi (QCA) oziroma bolj specifično na crisp-set
QCA. Slednjo se uporablja za obdelavo kompleksnejših binarnih podatkov, pri čemer je cilj
poenostavitev teh podatkovnih struktur v preprost in logičen zapis. S pomočjo izbrane metode
analize smo prišli do ugotovitve, da do zastavljenega izida ne vodi le en sam pogoj ali ena
sama kombinacija pogojev, temveč nastane več raznolikih vzročnih poti, ki lahko rezultirajo
tako v odsotnosti kot v prisotnosti izida (protestnih akcij).
Ključne besede: politična participacija, protesti, ekonomska kriza, kvalitativna primerjalna
analiza.
Unconventional political participation in the European Union countries: qualitative
comparative analysis
Political participation is crucial for the functioning and development of the concept of
democracy, as it represents a communication tool through which citizens can exert pressure
on the political elite. Besides the conventional form, unconventional political participation has
this role, too. The main focus will be on protest participation, which is most often identified as
one of the more complex forms of collective action, through which citizens most visibly
express their beliefs; at the same time it reflects dissatisfaction of citizens most transparently.
The highlight will therefore be on protest participation in the period of economic crisis
affecting the countries of the European Union since 2008. In the context of the empirical
analysis we focus on factors that led to an outbreak of protest participation within the set
period. We are particularly interested in the various combinations of causal paths formed by
these factors. The key research question therefore refers to the possible combinations of
conditions, resulting in the presence or in the absence of protests in EU countries in times of
economic crisis. These combinations are formed by the following factors: material
deprivation, unemployment, development of civil society and development of democracy.
Empirical analysis is based on qualitative comparative analysis (QCA) or more specifically on
the crisp-set QCA. The latter is used to process more complex binary data, the aim being to
simplify these data structures into a simple and logical notation. By using the selected method
of analysis, we came to the conclusion that not only one condition or a single combination of
conditions leads to the set outcome. Rather there emerges a variety of causal paths, which can
result in both the absence and in the presence of the outcome (protest actions).
Key words: political participation, protests, economic crisis, qualitative comparative analysis.
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1

UVOD

Politična participacija je ključnega pomena za delovanje in razvoj koncepta demokracije,
hkrati pa vpliva tudi na stabilnost in legitimnost demokratične ureditve. Kot izpostavijo
Deţelan, Fink-Hafner, Hafner-Fink in Uhan (2007, str. 15), je v demokratičnih druţbah
statusu aktivnega drţavljana dodeljena zelo pomembna vloga, še posebej v povezavi z
nekonvencionalnim političnim vedenjem. Tomšič (2002, str. 22–23) meni, da se aktivnosti
drţavljanov ne morejo omejevati zgolj s formalnimi načini participiranja, temveč ključno
vlogo odigrajo tudi nekonvencionalne oblike participacije, kot je npr. sodelovanje v raznih
političnih organizacijah, druţbenih gibanjih, ad-hoc zdruţenjih in protestnih akcijah, na katere
se bomo v nadaljevanju osredotočili tudi sami. Ti načini organiziranja se opredeljujejo kot
»kompleksnejše oblike politične participacije, saj zahtevajo od drţavljana več osebne
zavzetosti in angaţiranosti« (prav tam, str. 43). Poleg tega pa v večji meri zastopajo
vključevanje interesov prezrtih in marginalnih skupin, torej delujejo v smeri odpravljanja
druţbenih neenakosti (Balluch, 2009, str. 27).
Vedno pogosteje pa je mogoče zaznati upadanje politične participacije, ki je prepoznana kot
ključen problem sodobne druţbe. V druţbi je zaznati vedno bolj prisotno pasivnost
drţavljanov, ki pogojuje upadanju participacije in upadanju zanimanja za politično
udejstvovanje v formalnih oblikah participacije. Kot izpostavljata Kropivnik in Vrhovac
(2012), je mogoče predvsem med mladimi in nestabilnimi demokracijami pogosteje zaznati
upadanje zaupanja med drţavljani in večjo stopnjo razočaranosti nad demokratičnim
sistemom v primerjavi s stabilnimi in bolj zrelimi demokracijami. Poleg problema nizke
volilne udeleţbe pa se soočajo tudi z naraščajočim občutkom nemoči in protistrankarske
usmerjenosti drţavljanov. Ta občutek apatičnosti, odtujenosti in nemoči pa še dodatno
generira poslabšanje finančnega stanja, saj vedno stroţji varčevalni ukrepi v obdobju
gospodarske krize še bolj zmanjšujejo raven zaupanja v politične institucije – gre za začaran
krog brez izhoda (prav tam, str. 713–714).
Gospodarska kriza je vsekakor vplivala na drţave Evropske unije, pri čemer se jo pogosto
opisuje celo kot »bolezen, ki je okuţila svetovno gospodarstvo«, kar se reflektira skozi
naraščajočo finančno negotovost in nestabilnost, poleg naraščanja druţbene neenakosti pa tudi
v vedno večjem številu brezposelnih ter naraščajočem številu nezadovoljnih in razočaranih
posameznikov, ki si ţelijo sprememb (Zorc, 2013, str. 125). Vse to pa se izraţa skozi proteste,
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ki v letih gospodarske krize postajajo vedno pogostejši in številnejši. Tudi Banjac (2009)
meni, da so postali protesti »način izraţanja nezadovoljstva in ţelje po korenitih
spremembah«, na drugi strani pa so tudi oblika izraţanja »nasprotovanja trenutni sistemski
ureditvi, ki je pripeljala v svetovno recesijo« (prav tam, str. 671).
V preteklosti so bili protesti predvsem ideološko naravnani, bili so posledica številnih
druţbenih neenakosti, kar vsekakor velja še dandanes. Vendar pa ne gre spregledati vpliva
gospodarske krize, ki je privedla do poglabljanja druţbenih razkolov in še dodatno potencirala
razlike med druţbenimi razredi. Številni sprejeti varčevalni ukrepi pa so pomenili še dodaten
pritisk na druţbo, da svoje nezadovoljstvo izrazi skozi protestne akcije (Malnar, 2011, str.
951–952).
Cilj magistrskega dela je torej proučevanje koncepta nekonvencionalne politične participacije
v drţavah Evropske unije, kjer se osrednja tema nanaša na proučevanje pojava protestov v
obdobju 2008–2011, ko je bilo postopoma mogoče v številnih drţavah opaziti porast
mnoţičnih protestov, ki so se stopnjevali do večdnevnih zasedanj gibanja Occupy v vseh
večjih evropskih mestih. Velik poudarek bo tako namenjen vprašanju mobilizacije akterjev na
protestnih dogodkih ter seveda vlogi in vplivu gospodarske krize, ki je zajela evropske drţave
v letu 2008. Le-ta je namreč ustvarila edinstvene pogoje ali okoliščine za opazovanje in
primerjalno raziskovanje politične participacije ter vedenja drţavljanov. Hkrati pa se zastavlja
tudi ključno vprašanje, ali lahko govorimo o pozitivnih ali negativnih vplivih gospodarske
krize na participacijo ter v kolikšni meri posledice gospodarske krize vplivajo na širjenje
protestnega potenciala. Trenutno lahko na podlagi medijskih poročanj predpostavljamo, da so
protesti predvsem posledica raznolikih vzrokov, od nestrinjanja drţavljanov z delovanjem
demokratičnega sistema do nezadovoljstva kot odziva na gospodarsko krizo, korupcijo in
brezposelnost itd. Vendar pa drţavljanov v smeri kolektivnih protestnih akcij ne mobilizira
zgolj en vzrok, temveč naj bi sklop vzrokov v različnih kombinacijah privedel do istega izida.
Namen je torej ugotoviti, katera izmed kombinacij oz. konfiguracij naštetih vzrokov pripelje
do mnoţičnih protestov v drţavah Evropske unije. Zastavimo si torej lahko osrednje
raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Katera kombinacija nabora pogojev v obdobju ekonomske
krize vpliva na pojav protestnega potenciala in protestne participacije? Največji poudarek pa
bo podan na razmerju med gospodarsko krizo in stopnjo protestne participacije. Pri tem nas
bodo še posebej zanimale nastale razlike ali podobnosti med postsocialističnimi drţavami na
eni strani in drţavami z daljšo demokratično tradicijo na drugi strani.
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V teoretičnem okviru bomo tako poskušali najprej definirati pomen politične participacije in
se nekoliko bolj podrobno osredotočiti na nekonvencionalno politično angaţiranje. Poskušali
bomo predstaviti razloge za udejstvovanje v kolektivnih protestnih akcijah. Vendar pa bo
največji poudarek namenjen politični participaciji v kontekstu gospodarske krize, kjer se
bomo osredotočili na proučevanje različnih teoretičnih podlag, ki vzpostavljajo pozitivna ali
negativna razmerja med politično participacijo in gospodarsko krizo. V nadaljevanju nas bo
zanimala vloga civilne druţbe v smeri politične mobilizacije, s poudarkom na razvoju in
delovanju civilne druţbe ter posledičnih razlikah ali podobnostih med civilno druţbo
zahodnoevropskih in postsocialističnih drţav. Sledila bo še teoretična utemeljitev izbora enot
primerjave, kjer bomo poskušali proučiti podobnosti in razlike med posameznimi evropskimi
drţavami z zgodovinske perspektive, s poudarkom na pomenu tranzicijskih prehodov. Zadnji
sklop pa je namenjen empirični analizi, kjer bomo s pomočjo kvalitativne primerjalne analize
poskušali ugotoviti, katere so tiste kombinacije pogojev, ki privedejo druţbo do protestov. V
zaključku bomo predstavili tudi rezultate in jih poskušali umestiti v teoretski kontekst.
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2

2. 1
2.1.1

TEORETSKI OKVIR

POLITIČNA PARTICIPACIJA
Opredelitev politične participacije

Politična participacija se pogostokrat opisuje kot sestavni del predstavniške demokracije,
hkrati pa je ključnega pomena za legitimno delovanje demokratičnih političnih sistemov.
Pomen participacije je tako trdno zasidran v samem osrčju koncepta demokracije kot
nenadomestljiva pravica do svobodnega angaţiranja v političnih procesih. Politična
participacija je torej lahko tudi mehanizem, s katerim drţavljani izraţajo in posredujejo svoje
interese, mnenja in potrebe, hkrati pa lahko izvajajo tudi pritisk na politične odločevalce
(Verba, Schlozman in Brady, 1995, str. 37).
Politična participacija širi predvsem svoje pozitivne vplive, saj omogoča angaţiranje
drţavljanov v smeri razvijanja in širjenja njihovih lastnih veščin in zmogljivosti ter jim hkrati
vzbuja občutek večje učinkovitosti v politični sferi. Z razvijanjem drţavljanskih veščin pa je
posameznikom olajšano sodelovanje in vključevanje v skupnost ter delovanje v smeri javnega
dobrega (Kern, Marien in Hooghe, 2015, str. 467). Kot izpostavi Simon (2012), naj bi se
koncept predstavniške demokracije ohranil in nadalje razvijal le z aktivno participacijo
velikega števila posameznikov in političnim angaţiranjem druţbe na raznovrstnih interesnih
področjih. Posamezniki se tako posluţujejo različnih oblik politične participacije, kjer se
volitve, sodelovanje v političnih kampanjah, podpisovanje peticij itd. uvrščajo med
konvencionalne oblike politične participacije. Na drugi strani pa lahko sodelujejo tudi na
protestih, demonstracijah, stavkah, bojkotih, zasedbah, ki se uvrščajo med nekonvencionalne
oblike politične participacije. Vendar pa so predvsem protesti ena izmed oblik angaţiranja, ki
jih lahko opredelimo kot »eno najbolj vidnih manifestacij druţbenega konflikta«, menita
Knoll in Herkenrath1 (2011, str. 163, v prav tam, str. 11).
Tudi Rucht, Koopmans in Neidhardt2 (1998, str. 9, prav tam, str. 14–15) protestne aktivnosti
definirajo kot eno najbolj kompleksnih oblik politične participacije. Pri protestnih aktivnostih
gre namreč za kolektivno druţbeno delovanje, kjer se skozi proteste izraţajo različna
1

Knoll, A. in Herkenrath, M. (2011). Protest events in international press coverage: an empirical critique of
cross-national conflict databases. International Journal of Comparative Sociology, 52(3), 163–180.
2
Rucht, D., Koopmans, R. in Neidhardt, F. (1998). Introduction: protest as a subject of empirical research. V D.
Rucht (ur.), Acts of dissent: new developments in the study of protest (str. 7–32). Berlin: Ed. Sigma.
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nestrinjanja in nezadovoljstva, hkrati pa se podajajo tudi druţbene in politične zahteve. Pri
tem je treba poudariti, da se druţbeno nezadovoljstvo ne izraţa vedno skozi protestne oblike
participacije, saj je za pojav protestnega potenciala treba ustvariti prave okoliščine.
Posledično lahko v primeru odsotnosti primernega spleta okoliščin, motivacij ali
razpoloţljivih orodij pride tudi do odsotnosti manifestacije protestnih akcij, kar je v določenih
primerih razvidno tudi v obdobju ekonomske krize (prav tam, str. 11).
Jenkins in Klandermans (1995) sta izvor protestov postavila v 19. stoletje, ko so proteste ţe
tradicionalno definirali kot alternativo volitev. Protesti so namreč bili rezultat političnih bojev
nad konceptom političnega predstavništva, ki so odraţali razmere v tedanji Franciji. V tistem
času sta svojo utemeljitev dobila tudi dva modela predstavništva. Na eni strani se je oblikoval
mandatni model, ki temelji na zlitju protestne in volilne participacije, kjer politični
predstavniki delujejo v imenu in v zavezi z drţavljani. Na drugi strani pa model skrbnika
razmejuje protestno od volilne participacije, saj morajo drţavljani popolnoma prepustiti moč
odločanja v roke svojega predstavnika do naslednjih volitev. Posledice tega pa se tudi v
20. stoletju kaţejo skozi veliko moč političnih elit ter v opredelitvi protestov kot nezaţelenih
in disfunkcionalnih za demokratični sistem (Jenkins in Klandermans, 1995, str. 8).
Balluch (2009) definira proteste kot obliko kolektivnih akcij, kjer je poudarek na pravici
drţavljanov do zbiranja in javnega izraţanja nezadovoljstva, nestrinjanja ali izpostavitve
določene druţbene problematike. Izpostaviti pa je treba tudi pomen nenasilnih protestnih
akcij, saj v nasprotnem primeru protesti izgubijo »svojo legitimnost v demokratični politiki«,
meni Balluch (2009, str. 71). Protestne akcije pogosto dobijo tudi predznak konfliktnosti,
vendar pa se je treba zavedati, da naj bi ravno druţbeni konflikti pripomogli k vzpostavitvi
novih moţnosti za nadaljnji druţbeni razvoj in napredek (prav tam, str. 50). Pri tem odločilno
vlogo odigra sklepanje kompromisov v dialogu med političnimi predstavniki in drţavljani, ki
so ključnega pomena za demokratično delovanje. Kompromisi namreč vodijo do druţbenih
sprememb (prav tam, str. 24).
Takšne priloţnosti za spremembe so se vsekakor pojavile po koncu druge svetovne vojne. V
tem obdobju so se namreč zmanjšale razredne razlike, predvsem v samem dostopanju širše
druţbe do višjih ravni izobrazbe, na drugi strani pa so se postopoma odpravile tudi omejitve
na področju politične participacije in pridobitve volilnih pravic. To povojno obdobje pa je bilo
zaznamovano s protestnimi valovi širom Evrope. V tem času je do protestov prišlo predvsem
zaradi prevelikih in prehitrih druţbenih sprememb, ki jim druţba preprosto ni zmogla slediti.
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To protestno kolektivno vedenje je tako razkrilo »trenja, ki jih uravnoteţeni mehanizmi
sistema ne morejo absorbirati v kratkem obdobju«. Te hitre in intenzivne druţbene
transformacije naj bi spodbudile protestne akcije kot odziv na neučinkovitost delovanja
političnih institucij in mehanizmov druţbenega nadzora. Druga razlaga izpostavlja preprost
odziv druţbe na prehitre druţbene spremembe, posledice pa so deljena prepričanja med
drţavljani in vzpostavitev »novih temeljev kolektivne solidarnosti« (Della Porta in Diani,
2006, str. 6–7).
Na tem mestu izpostavimo še pereč problem pasivnosti drţavljanov in upadanje volilne
udeleţbe, ki zaobjema evropske drţave. Tretji val demokratičnih prehodov je namreč s seboj
prinesel tudi precejšen porast pasivnosti in upadanja zanimanja za politično udejstvovanje.
Predvsem zahodnoevropske drţave, ki jih lahko uvrstimo v kategorijo stabilnih drţav z daljšo
tradicijo demokracije (z določenimi izjemami), se tako soočajo z velikim upadanjem
zanimanja za tradicionalne oblike politične participacije. Ravno nasprotno je nekaj časa
veljalo za vzhodnoevropske (postsocialistične) drţave, ki so v tranzicijskem obdobju še
beleţile dokaj visoko volilno udeleţbo, kasneje pa se soočale s postopnim upadanjem, ki ga
lahko primerjamo z realnim stanjem Zahoda. Na eni strani se posledice te pasivnosti odraţajo
predvsem v naraščajoči moči političnih elit, na drugi strani pa se povečuje število izključenih,
ki nimajo več vpliva na procese odločanja. Takrat v ospredje stopi potreba po drugačnih in
alternativnih načinih političnega udejstvovanja, torej za nekonvencionalno participacijo, kjer
»gre za politične dejavnosti, ki potekajo izven običajnih kanalov in institucij ter zajemajo
različne oblike pritiska in izraţanja zahtev do moderno zasnovane sistemske politike
(podpisovanje peticij, sodelovanje pri bojkotih, udeleţba na nelegalnih demonstracijah in
stavkah, zasedba stavk ali tovarn)« (Fink–Hafner in Kropivnik, 2006, str. 55–56; Deţelan in
drugi, 2007, str. 16–17).
Tukaj lahko prepoznamo ključen problem koncepta predstavniške demokracije, in sicer
problem vključenosti/izključenosti drţavljanov iz procesov sprejemanja političnih odločitev.
V tem kontekstu se najpogosteje zasledi izraz »konvergenca kriz« ali tudi »trojna kriza
predstavniške demokracije«, kjer se povezujejo »kriza participacije, kriza reprezentacije in
kriza legitimnosti«. Krizo legitimnosti lahko definiramo na temeljih nespoštovanja in
neupoštevanja interesov ter zahtev druţbe s strani političnih predstavnikov, kar je večinoma
posledica koruptivnosti. Sledi kriza participacije, ki se odraţa v vedno niţji stopnji volilne
udeleţbe in naraščajočem političnem nezaupanju. Nenazadnje pa je kriza reprezentacije odraz
zavračanja formalnih volilnih oblik participacije in posledično ustvarja alternativne načine
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angaţiranja, s čimer druţba prikaţe nestrinjanje in zavračanje klasičnega koncepta političnega
predstavništva (Mahnič, Ploštajner in Šterk, 2013, str. 121−122; Lukšič, 2014, str. 1280;
Vodovnik, 2015, str. 15).
Norris (2002) politično participacijo teoretično razčlenjuje na različnih ravneh. Na makro
ravni na eni strani izpostavlja pomen druţbenih transformacij, na drugi strani pa pomen
institucionalne ureditve drţave za politično participacijo. Slednja se nanaša na institucionalno
strukturo drţave, kjer naj bi tip volilnega sistema, stopnja fragmentacije in pluralizma ter
zavezniške strukture vplivali na politično participacijo. Nadalje pa izpostavlja še pomen
odprtosti/zaprtosti političnega sistema, stabilnosti/nestabilnosti političnih struktur ter
konfliktnost med političnimi elitami, kar pomembno vpliva predvsem na konvencionalno
participacijo (prav tam, str. 25; Simon, 2012, str. 26–28). Na drugi strani pa ne gre spregledati
vpliva druţbenih transformacij na politično participacijo, ki ga utemeljuje teorija
modernizacije, kjer je v ospredje postavljen prehod iz industrijske v postindustrijsko druţbo
ter številne druţbene spremembe, ki so spremljale ta prehod. Slednje se nanašajo predvsem na
izboljšanje ţivljenjskih pogojev, na večjo dostopnost do izobrazbe, na rast storitvenega
sektorja, na izboljšanje zaposlitvenih moţnosti itd. Vse te spremembe so pozitivno vplivale na
politično participacijo, saj so ustvarile priloţnost za drugačne oblike angaţiranja in za
oblikovanje novih druţbenih gibanj. S teorijo modernizacije se povezuje tudi teorija relativne
deprivacije, ki se ji bomo podrobneje posvetili v nadaljevanju (prav tam, str. 19–25).
V okviru mezo ravni Norris (2002) poudarja vpliv političnih strank, sindikatov in drugih
civilnodruţbenih organizacij na rekrutacijo, mobilizacijo in politično participacijo
drţavljanov. Slednjim je znotraj teh tradicionalnih zdruţenj dana moţnost vzpostavljanja
stikov in ustvarjanja omreţij, kar pomembno vpliva tudi na pridobivanje veščin in znanj, ki so
potrebni za aktivnejšo participacijo. V okviru te ravni je v ospredje postavljen tudi koncept
socialnega kapitala, ki bistveno vpliva na politično mobilizacijo, in na višji potencial za
kolektivno participacijo (prav tam, str. 26–27).
Na mikro ravni pa Norris (2002) izpostavi pomen motivacijskih dejavnikov na politično
participacijo posameznikov, kjer je poudarek na vlogi političnega interesa, političnega
zaupanja in razpoloţljivosti virov. Na eni strani motivacija posameznika temelji na čustvenem
dojemanju, kjer se izpostavlja občutek pripadnosti, solidarnosti, kolektivne identitete, na drugi
strani pa lahko posameznika k participaciji ţenejo osebne koristi in lastni interesi, kar
podrobneje razlaga teorija racionalne izbire. V okviru te motivacijske teorije bo v
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nadaljevanju največji poudarek namenjen voluntarističnemu modelu, ki postavlja v ospredje
pomen virov ter razlaga razmerja med socioekonomskim poloţajem in politično participacijo
(prav tam, str. 27–30).

2.1.2

Vpliv ekonomske krize na politično participacijo

Zavedati se je treba, da gospodarsko stanje pomembno vpliva na stabilnost demokracije in
vzpostavlja ravnoteţje v druţbi. V nasprotnem primeru, ko pride do kolapsa finančnega
sistema, pa so posledice vseobsegajoče, saj vplivajo na celotno druţbo, in sicer na deleţ
brezposelnih, na naraščanje korupcije, pa vse do nezadovoljstva med drţavljani. Takšna
krizna obdobja vsekakor niso nekakšna izjema, saj so »stalnica evropskega integracijskega
procesa«, meni Vidmar Horvat (2017, str. 130). Poleg ţe naštetih posledic ekonomske krize je
treba izpostaviti tudi rastoče razlike in neenakosti na področju druţbe, saj lahko beleţimo, da
se razkol med bogatimi in revnimi še bolj povečuje in poglablja (prav tam, str. 130–131).
Ekonomska kriza tako bistveno pripomore k naraščanju druţbenega prepada. Številni sprejeti
ukrepi, usmerjeni k reševanju gospodarske krize, pa so še bolj obremenili druţbo in
posameznike, ki kot enega izmed najučinkovitejših načinov izraţanja nestrinjanja in
nezadovoljstva vidijo tudi protestne akcije. Vendar pa posledice ne zajemajo zgolj
razraščajočih konfliktov, temveč je »postavljena pod vprašaj tudi formula globalne
kapitalistične demokracije kot take« (Malnar, 2011, str. 951–952).
Z ekonomskimi problemi so se evropske drţave soočale ţe v tridesetih letih prejšnjega
stoletja, ko so predvsem slabe ekonomske razmere, revščina, brezposelnost in poslabšanje
ţivljenjskih razmer na splošno privedli do številnih protestnih gibanj. In kljub temu da je
druga svetovna vojna prinesla številne spremembe tako v vrednotnem prepričanju kot v
stopnji zadovoljstva in političnem izraţanju, pa so tudi šestdeseta leta prejšnjega stoletja
zaznamovali protestni valovi, ki jih je še bolj razplamtevalo upadanje zaupanja v nacionalne
vlade in povečana stopnja politične dozorelosti druţbe. Ţe takrat so imeli protesti negativen
predznak radikalnosti, saj naj bi predstavljali groţnjo stabilnosti demokratičnega sistema
(Marsh in Kaase, 1979, str. 102; Barnes in Kaase, 1979, str. 13–14). Protestni potencial lahko
izhaja iz številnih vzrokov, ki jih generirajo druţbene okoliščine in se lahko dotikajo tako
ideoloških kot tudi razrednih razlikovanj, ali pa vprašanja avtonomnosti manjšin in druţbenih
nepravičnosti itd., vendar pa so protesti v obdobjih finančne in ekonomske nestabilnosti med
drugim tudi odraz posledic ekonomske krize, ki generira vedno večje nezadovoljstvo in
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nezaupanje v delovanje politike. Vse to pa vodi drţavljane do teţnje po spremembah, in sicer
tako druţbenopolitičnih kot gospodarskih. Predvsem višje stopnje brezposelnosti in splošnega
pomanjkanja so v najbolj prizadetih drţavah Evropske unije na ulice privedle nezadovoljne
drţavljane, ki so na ta način izraţali svojo frustracijo nad oblastjo in njenimi poskusi
reševanja ekonomske krize (Banjac, 2009, str. 680–681; Kern in drugi, 2015, str. 467).
V nadaljevanju bomo tako predstavili dva koncepta, ki v ospredje postavljata vlogo
posedovanja materialnih virov in povezavo le-teh z višjim ali niţjim protestnim potencialom.
Pri tem pa oba koncepta izpostavljata tudi vpliv materialne nestabilnosti in brezposelnosti v
obdobju ekonomske krize ter nastala razmerja med posledicami ekonomske krize in stopnjo
politične participacije drţavljanov.
Teorija zamer ali teorija relativne deprivacije
Ekonomska kriza in ukrepi za njeno reševanje so v številnih drţavah pustili posledice, ki so
najbolj vidne v upočasnjeni gospodarski rasti, povišani stopnji brezposelnosti in zmanjšanju
ali celo izgubi dohodka. Splošno gledano, se druţba v obdobju ekonomske krize sooča z
obseţnim pomanjkanjem, kar posledično vodi do oblikovanja neravnovesja med
pričakovanim ţivljenjskim standardom in realno situacijo. Takšno stanje se odraţa v
nezadovoljstvu ter med posamezniki zbudi določene frustracije in zamere. Številni avtorji
tako menijo, da so viri ključnega pomena za politično angaţiranje. Pomanjkanje virov naj bi
namreč vodilo do nezadovoljstva nad lastno situacijo in kopičenja zamer, le-te pa naj bi
predstavljale spodbudo za politično mobilizacijo in politično participacijo (Grasso in Guigni,
2016, str. 663–664).
Teorija zamer se torej lahko opredeljuje v okviru materialne prikrajšanosti ali kot instrument
druţbene mobilizacije. Kot navajata Barnes in Kaase (1979), lahko začetke koncepta zamer
izsledimo v psiholoških teorijah frustracije in agresije. Kot ţe rečeno, naj bi občutek
pomanjkanja ali prikrajšanosti izhajal iz teh frustracij, ki izvirajo iz posameznikove
nezmoţnosti, da doseţe svoje ţeleno stanje. Te frustracije pa ob prepletu primernih okoliščin
(na katere vplivajo še osebni, politični ali drugi situacijski dejavniki) privedejo do protestnega
vedenja (prav tam, str. 16). Predvsem krizna obdobja so še posebej primerna za proučevanje
teorije zamer, saj v času ekonomske krize vedno lahko govorimo o določeni stopnji
materialne prikrajšanosti posameznikov in druţbe. Ta prikrajšanost pa vodi do negativnih
občutkov, do čustvene obremenjenosti, celo odtujenosti in do izzivanja ustaljenega
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druţbenega reda. Zamere tako postanejo gojišče protestnega potenciala (Kern in drugi, 2015,
str. 466; Grasso in Guigni, 2016, str. 665).
Gurr3 (1970, str. v Kern in drugi, 2015) pa nadgradi teorijo zamer, ko se z definiranjem
teorije relativne deprivacije osredotoči na odstopanja ali vrzeli med pričakovanji posameznika
(do katerih meni, da je upravičen) ter njegovo realno situacijo, ki se navadno ne sklada z
njegovimi pričakovanji. Ko torej posameznik spozna, da ne dosega svojih pričakovanj, se
občutek relativne prikrajšanosti bistveno poveča. Takšen primer je pomanjkanje v obdobju
ekonomske krize, ki vsekakor poveča stopnjo relativne prikrajšanosti, saj negativne
spremembe (npr. povišanje stopnje brezposelnosti in izguba dohodka) pomembno vplivajo na
nakopičene zamere, ki rezultirajo v izbruhu protestnega vedenja (prav tam, str. 467–468).
Klandermans, Roefs in Olivier 4 (2001, v prav tam) relativno deprivacijo interpretirajo na
primeru stopnje brezposelnosti. Razlikujejo namreč med individualno in kolektivno relativno
deprivacijo. Ko posameznik sam izkusi izkušnjo brezposelnosti, govorimo o individualni
deprivaciji, saj posameznik osebno občuti pomanjkanje v obliki izgube sluţbe, dohodka ali
druţbenega statusa. Ta oblika deprivacije torej temelji na individualni primerjavi enega
posameznika z drugim. Ko pa se neka celotna druţbena skupina počuti prikrajšana zaradi
izgube sluţbe in dohodka, potem govorimo o kolektivni deprivaciji. Le-ta pride na površje, ko
ta druţbena skupina ob refleksiji svojega stanja pride do spoznanja, da ne more realizirati
svojih pričakovanj. Ta oblika deprivacije se tudi veliko pogosteje realizira v protestnem
vedenju. Treba je poudariti, da se lahko tudi individualna deprivacija stopnjuje v kolektivno,
če posameznik spozna, da si njegovo usodo deli celotna skupnost. Tukaj pa Foster in
Matheson 5 (1995, str. 1173, v prav tam) ţe govorita o dvojni relativni deprivaciji, ki se
najpogosteje realizira v drţavah, ki jih je kriza najbolj prizadela. Kolektivna deprivacija takrat
postane odsev posameznikove prikrajšanosti, gre za situacijo, ko »osebno postane politično«
(prav tam, str. 468–469). Gre torej za situacijo, ko problem pomanjkanja ali brezposelnosti
postane tako obseţen, da postane predmet druţbene diskusije ter se iz osebnega problema
preobrazi v političnega – proces politizacije problema. Pri tem je odločilnega pomena tudi
odprtost političnega prostora in struktur, saj v nasprotnem primeru individualna deprivacija ne
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more preiti na kolektivno raven in postati temelj politične mobilizacije (Grasso in Guigni
2016, str. 673–675).
Tudi Della Porta in Diani (2006) vzpostavita povezavo med pomanjkanjem in protestnim
aktivizmom, kjer izpostavljata predvsem problematično stopnjo naraščajoče brezposelnosti.
Le-ta namreč pomembno vpliva na občutek pomanjkanja varnosti in stabilnosti v ţivljenju
posameznika ter za seboj pritegne še številne druge posledice, kot sta naraščanje neenakosti in
revščina. Takšna situacija posledično rezultira v povezovanju skupin posameznikov, ki so
izgubili občutek socialne in druţbene varnosti ter razvili močnejši občutek za horizontalno
povezovanje, v spletu okoliščin tudi v obliki protestne mobilizacije (prav tam, str. 38–39).
Kern in drugi (2015) izpostavijo predvsem pomen nenadno in prekomerno nakopičenih
zamer, ki naj bi bolj verjetno vodile do izbruha nezadovoljstva in v večji meri vplivale na
stopnjo politične participacije. Tako naj bi stopnja brezposelnosti, ki je v številnih evropskih
drţavah nenadno in bliskovito narastla v obdobju 2008–2009, odslikavala (za tiste čase)
zgodovinsko izstopajoče vrednosti, ki so za druţbo pomenile velik šok. Slednja je posledično
odreagirala zelo burno, in sicer v obliki protestnih shodov v številnih evropskih drţavah
(Španiji, Italiji, Franciji, na Portugalskem). Takšna reakcija vsekakor nakazuje na dejstvo, da
pri proučevanju politične participacije na splošno ne moremo govoriti o nekih ustaljenih
vzorcih. Obstaja namreč določena meja, ki jo nenadno in prekomerno nakopičene zamere
prestopijo in eskalirajo od protestnega potenciala do protestnih akcij (prav tam, str. 483).
Voluntaristični model
Preden se podrobneje seznanimo z voluntarističnim modelom, moramo spoznati temelje
socioekonomskega modela. Oba modela namreč vzpostavljata pozitivno povezavo med
materialno stabilnostjo in stopnjo politične participacije drţavljanov. Socioekonomski model
tako ustvarja tesno povezavo med višjim socioekonomskim statusom ter višjo stopnjo
politične participacije, pri čemer vzame v obzir naslednje dejavnike: stopnjo izobrazbe,
dohodka in zaposlitvenega statusa. Višji socioekonomski status namreč omogoča
posameznikom, da dostopajo do večje količine virov, razvijajo bolj raznolike veščine,
ponotranjijo zavedanje o političnem dogajanju. Poleg tega pa se tudi povezujejo v omreţja,
kjer so izpostavljeni dialogu o političnih problematikah in naveţejo več stikov z drugimi
angaţiranimi posamezniki. V skladu z opredelitvijo tega modela naj bi torej revnejši in manj
izobraţeni posamezniki participirali v veliko manjšem obsegu in bili posledično prikrajšani za
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komunikacijo in dialog s političnimi odločevalci, katerih odziv na njihove probleme ne more
biti enako učinkovit (Verba in Nie, 1972, 125–127; Verba in drugi, 1995, 281–282).
Socioekonomski model pa pomembno nadgrajuje voluntaristični model, ki temelji na
dostopnosti ali razpoloţljivosti ali posedovanju virov, ki naj bi vodili do politične
participacije. Med temi viri so najpogosteje izpostavljeni: denar, čas in veščine. Posedovanje
teh virov naj bi torej pozitivno vplivalo na stopnjo politične participacije. Ekonomska kriza
vsekakor bistveno vpliva na razpoloţljivost virov, saj lahko slabšanje finančnega stanja
enačimo s primanjkovanjem virov, predvsem denarja in časa. Ko se torej posamezniki soočajo
s pomanjkanjem virov, se začnejo bolj posvečati svoji lastni situaciji in reševanju svojih
problemov, posledično torej ne trošijo teh virov za politično mobiliziranje, kar rezultira v
niţjih stopnjah participacije (Kern in drugi 2015, str. 469–470). Voluntaristični model torej
ustvarja negativno povezavo med ekonomsko krizo in politično participacijo, saj v kriznih
obdobjih primanjkuje relevantnih virov, kar zavira politično participacijo (prav tam, str. 465).
Tudi Dalton in van Sickle6 (2005, v Fink Hafner in Kropivnik, 2006) sta ugotavljala, da lahko
višje stopnje politične participacije in protestnega angaţiranja zasledimo v demokracijah, kjer
ekonomska kriza ni privedla do hujših posledic in reform. V takšnih druţbah namreč
posamezniki ne protestirajo zaradi nezadovoljstva ali nizkega ţivljenjskega standarda, temveč
zato, ker imajo dostop do »druţbenih virov (imajo dober socialno-ekonomski poloţaj, visoko
izobrazbo), lahko protestirajo (saj ţivijo v demokratičnem okolju), in pričakujejo, da se bodo
vlade odzvale« (prav tam, str. 56).
Verba in drugi (1995) poleg virov, kot so denar, čas in veščine, izpostavljajo še pomen
motivacije za politično mobilizacijo in pomen mreţe rekrutacije, v katerih se novačijo
drţavljani za politično sodelovanje. V povezavi s socioekonomskim modelom pa na stopnjo
politične participacije bistveno vplivajo še izobrazba, dohodek in zaposlitveni status, pri
čemer vsak posamezni dejavnik različno vpliva na oblike politične participacije (prav tam,
str. 3–5). Ključnega pomena je predvsem izobrazba, saj posamezniku omogoča pridobivanje
drţavljanskih veščin, z višjo stopnjo izobrazbe pa se odprejo tudi moţnosti za boljšo
zaposlitev, kar pomeni tudi višji dohodek ter nov prostor za prakticiranje in učenje novih
veščin (prav tam, str. 315). Tudi Offe (1987) izpostavi izobrazbo kot bistveni dejavnik
političnega protestnega aktivizma, saj naj bi le posamezniki z višjo izobrazbo premišljali in
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kritično presojali zapletenejše tematike ter kritično razmišljali o političnem delovanju in
stanju druţbe na splošno (prav tam, str. 43–44). Izobrazba pa tako ni zgolj bistvenega pomena
za pridobitev boljše zaposlitve in višjega dohodka, temveč tudi za širjenje omreţja
participacije (Verba in drugi, 1995, str. 418–420). Poleg izobrazbe pa tudi druţinsko ozadje,
šolske in poklicne izkušnje ter prostovoljno organiziranje omogočajo pridobivanje potrebnih
veščin, sredstev in znanj za bolj učinkovito politično participacijo (prav tam, str. 270–271).
Bistvene razlike med teorijo zamer in voluntarističnim modelom tako temeljijo na
posedovanju ali pomanjkanju virov. Teorija zamer ekonomsko krizo povezuje s
pomanjkanjem virov, kar naj bi povečalo protestni potencial in spodbudilo posameznike k
protestnim akcijam, skozi katere izraţajo svoje frustracije in nezadovoljstvo nad svojo
situacijo. Voluntaristični model pa pomanjkanje virov v času ekonomske krize povezuje z
upadanjem politične participacije, saj naj bi pomanjkanje virov dejansko zaviralo samo
participacijo. V nasprotju s teorijo zamer namreč voluntaristični model temelji na pozitivni
povezavi med posredovanjem virov in stopnjo politične participacije (Kern in drugi, 2015,
466).

2. 2

POMEN CIVILNE DRUŢBE IN VREDNOT

Pojem civilne druţbe lahko definiramo na različne načine, zato številni avtorji najpogosteje
namenijo več pozornosti opredelitvi glavnih značilnosti civilne druţbe. Pri tem se
osredotočajo predvsem na njeno opozicijsko vlogo, ki jo civilna druţba zavzema v razmerju
do drţave in trga, v okviru katerega poskušajo tako posamezniki kot raznorazne
civilnodruţbene organizacije uveljavljati in implementirati svoje interese in vrednotna
prepričanja (Lavrinenko, 2015, str. 125). Vključevanje posameznikov v raznorazne
civilnodruţbene organizacije pa se v pozitivni smeri povezuje tudi s politično mobilizacijo leteh. Vključevanje v sindikate, prostovoljne organizacije in druge oblike zdruţevanja ima
namreč pozitiven pomen tako za formalno kot neformalno politično mobilizacijo. To
pozitivno povezavo med civilnodruţbenim angaţiranjem

drţavljanov in

politično

participacijo lahko zasledimo tudi v okviru teoretičnega koncepta teorije socialnega kapitala.
Kakršnokoli druţbeno povezovanje naj bi namreč pozitivno vplivalo na politično
participacijo, saj drţavljani v okviru civilnodruţbenega udejstvovanja razvijajo več raznolikih
druţbenih veščin in krepijo zaupanje v druge posameznike. Poleg tega pa pridobivajo tudi
organizacijske in komunikacijske veščine za politično udejstvovanje, saj z druţenjem in
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vključevanjem širijo tudi svoja kognitivna znanja ter obseg svojih interesnih področij.
Druţbeno okolje namreč bistveno vpliva na oblikovanje političnega vedenja drţavljanov. Na
primer v okviru druţinskega okolja ali okolja skupnosti lahko drţavljani oblikujejo in
negujejo omreţja, ki jih spodbujajo k participaciji (Bernhagen in Marsh, 2006, str. 12–13).
Pri proučevanju protestne mobilizacije in participacije civilne druţbe je treba izpostaviti
predvsem pomen teorije druţbene modernizacije, ki sta jo razvila Ronald Inglehart in Russell
Dalton. Modernizacijska teorija namreč utemeljuje premik v industrijsko in postindustrijsko
druţbo, ki naj bi pomembno vplival na razvojne spremembe v druţbi, in sicer tako na
področju izobraţevanja, trga dela in ekonomske rasti kot tudi v razvoju mnoţičnih digitalnih
komunikacij. Te spremembe so bistveno vplivale na razvoj bolj usposobljenih, informiranih in
zahtevnih drţavljanov, ki posedujejo večji obseg kognitivnih veščin in uporabljajo drugačne
oblike izraţanja,kar predstavljajo tudi politični protesti (Norris, Walgave in Van Aelst,
2005,str. 191), ki se pogosto opredeljujejo kot dodatna moţnost za naslavljanje druţbenih in
političnih problematik izven nabora formalnih oblik angaţiranja (Copeland, 2014, str. 263).
Norris in drugi (2005) so na podlagi svojih lastnih analiz prišli do zaključka, da obstaja zelo
močna povezava med protestnim in civilnodruţbenim delovanjem, saj so udeleţenci protestov
bili povečini tudi člani raznih civilnodruţbenih organizacij, političnih strank ali sindikatov.
Pri tem pa so slednji proteste videli zgolj kot neko novo dodatno moţnost participacije ali pa
kot nek drug način, prek katerega lahko udejanjajo in promovirajo svoje interese. Treba se je
namreč zavedati, da civilnodruţbene organizacije ustvarjajo moţnost za oblikovanje in
tvorjenje novih druţbenih omreţij in vezi, ki predstavljajo spodbudo k nadaljnji participaciji
(prav tam, str. 201). Protestna participacija ni nadomestek konvencionalne participacije in ne
pomeni rušenja predstavniške demokracije (kar je pogostokrat izpostavljena problematika),
temveč gre zgolj za dodaten kanal politične komunikacije ali izraţanja, prek katerega lahko
drţavljani artikulirajo svoja mnenja in razmišljanja. Torej protesti ne predstavljajo groţnje
demokraciji, temveč se opredeljujejo kot »eden glavnih kanalov glasu javnosti« (prav tam,
str. 203).

2.2.1

Razlike v civilnodruţbenem delovanju

Med zahodnoevropskimi in postsocialističnimi drţavami se na področju proučevanja
civilnodruţbenega delovanja pojavijo opaznejše razlike, kar je predvsem odraz zgodovinske
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zapuščine. V literaturi je najpogosteje zaslediti povezavo med razvitostjo civilne druţbe in
zahodnoevropskimi demokracijami. Po mnenju Wijkstroma in Zimmerja (2011, str. 9) naj bi
namreč na visoko stopnjo razvitosti civilne druţbe vplival predvsem gladek prehod v fazo
postmodernosti. Pri tem se najpogosteje v ospredje postavlja skandinavske drţave, za katere
je bila značilna vzpostavitev socialdemokratske drţave blaginje, kjer so velik poudarek
namenjali socialni varnosti in zagotavljanju javnih storitev. To je bila predvsem zapuščina
povojne ureditve, ki je na prvo mesto postavljala socialno varnost in polno zaposljivost
drţavljanov. Vsekakor pa so k temu pripomogla tudi izredno razvita in močna delavska in
sindikalna gibanja, ki so bila ţe pred drugo svetovno vojno med najmočnejšimi v Evropi
(Kettunen, 2012, str. 23–31).
Močno civilnodruţbeno delovanje pa je bilo značilno tudi za Francijo, Nemčijo in Italijo, kjer
je bilo v povojnem obdobju zaslediti številne proteste, najmočnejša protestna kultura pa se je
razvila v obdobju med letoma 1968 in 1969, ko so ulice zavzeli mnoţični študentski in
delavski protesti (Prunk, 2015, str. 480–483; Hobsbawm, 2017, str. 301–302, 310–311). Tudi
na Irskem je mogoče iz zgodovinske perspektive govoriti o prisotnosti močne protestne
kulture. Vendar pa se je kljub številnim konfliktnim okoliščinam uspel vzpostaviti razvit
korporativistični sistem, ki temelji na sklepanju številnih socialnih dogovorov med vlado in
socialnimi partnerji. Za Irsko je bila tako značilna visoka raven vključenosti sindikatov pri
sklepanju političnih in finančnih odločitev, in sicer na področjih, ki zadevajo socialne storitve,
trg dela, sistem plač, v času ekonomske krize pa tudi ukrepe za reševanje problema
brezposelnosti. Vendar pa je krizno obdobje privedlo do osipa bilateralnih dogovorov kot
posledica konfrontacij na področju uvajanja varčevalnih ukrepov. To je rezultiralo v
opuščanju socialnih dogovorov, kar naj bi bil eden večjih pokazateljev ranljivosti in krhkosti
civilne druţbe na Irskem (Simon, 2012, str. 70–71).
V primeru postsocialističnih drţav pa je postala vloga civilne druţbe najvidnejša v obdobju
tranzicijskih prehodov, ko so vzpostavljena razmerja med civilno druţbo in politično elito
privedla do demokratičnih sprememb. Civilnodruţbeni akterji so namreč zavzeli opozicijsko
vlogo, in v pogajanjih s politično elito dosegli uspešen prehod iz socialističnega v
demokratični predstavniški sistem. V obdobju konsolidacije demokracije pa se je vloga
civilne druţbe začela počasi spreminjati, saj so se postsocialistične drţave začele zgledovati
po zahodnih definicijah civilne druţbe, ki so temeljile na »preučevanju interesnega
posredovanja in interakciji med vlado v širšem smislu in druţbenimi akterji – interesnimi
skupinami, druţbenimi gibanji, drţavljanskimi pobudami« (Fink-Hafner, 2000a, str. 11).
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V obdobju konsolidacije demokracije se je torej proučevanje civilne druţbe začelo
osredotočati na povezovanje posameznikov v okviru nevladnih organizacij in novih druţbenih
gibanj. Ta zdruţenja so bila in so še vedno ključnega pomena v procesu politične mobilizacije
drţavljanov, hkrati pa spodbujajo tudi k spremembam na političnem in druţbenem področju
(Jalušič, 2001, str. 173–174). V času procesov transformacije postsocialističnih drţav je prišlo
tudi do številnih kritik civilne druţbe in njenega delovanja. Predvsem podporniki
neoliberalnih in konservativnih pogledov so v ospredje postavljali ključno vlogo političnih
elit, civilnodruţbene akterje pa označili kot nezaţelene, saj naj bi zaradi svojega
nepredvidljivega delovanja predstavljali groţnjo stabilnosti vzpostavljenemu demokratičnemu
sistemu. Vsekakor pa je civilna druţba še vedno predstavljala »aktivno strukturno spremembo
razmerja med zasebnostjo in javnostjo, prispevala k novim razmerjem med vzorci
individualnega, intimnega ţivljenja in njihovo regulacijo skozi politično« (prav tam, str. 178–
179).
Na samem začetku je bilo za postsocialistično druţbo značilno, da ni imela vpliva na svojo
politično usodo, postopoma sta jo zavračanje in odklon od avtoritarnega reţima privedla tudi
do odmika od civilnodruţbenega povezovanja. Protestne aktivnosti civilne druţbe namreč pod
komunističnim reţimom niso bile dovoljene, sami pobudniki protestov – sindikati – pa so bili
tesno povezani z oblastjo, kar je povzročilo še večji odmik druţbe od sindikalnega
angaţiranja, hkrati pa je vplivalo tudi na nizko stopnjo politične participacije. Pripadnost
civilnodruţbenim organizacijam se tako še dandanes povezuje s pripadnostjo političnemu
sistemu. V tistem obdobju je izstopala predvsem Poljska, saj je imela bolj razvito civilno
druţbo, kjer je največji sindikat Solidarnost predstavljal zelo močno opozicijo takratni oblasti.
Pravo nasprotje je bila Romunija, kjer je bilo civilnodruţbeno delovanje močno nadzorovano,
poleg tega pa se tudi kasneje ni uspela vzpostaviti močna civilna druţba. Posledično ni bilo
mogoče govoriti o razvitosti protestnega potenciala, kar se je odraţalo tudi v preostalih
postsocialističnih drţavah (Uslaner, 2009, str. 4–5).
Za razumevanje nerazvitosti civilne druţbe v postsocialističnih drţavah je treba razumeti
dogajanje pod komunističnim reţimom. Takratna oblast je namreč popolnoma izničila
tradicijo civilnodruţbenega delovanja in ustvarila umetno podobo aktivne civilne druţbe, tako
da je oblikovala svoje organizacije ali »psevdo-gibanja«, ki so pod okriljem komunistične
stranke prevzele podobo sindikatov in druţbenih gibanj. V začetnem obdobju je sovjetska
oblast zamrznila kakršnokoli druţbeno mobilizacijo, zato so se šele v sedemdesetih letih
uspela oblikovati neformalna omreţja. Del teh gibanj pa se je kasneje preoblikoval v politične
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stranke, ki so na prvih svobodnih volitvah v devetdesetih letih predstavljale pomembno
opozicijo (Szabo, 1998, 123–124).
Tudi baltske drţave so se v povojnem obdobju soočale s številnimi konfliktnimi situacijami,
ki so se nanašale predvsem na naraščajočo heterogenost, in poglabljajoč se etnični prepad
med drţavljani. Posledično je prihajalo do številnih protestov in nastanka druţbenih gibanj,
kot so bila na primer Latvijsko gibanje za nacionalno neodvisnost, Ljudska fronta Estonije ali
pa Litovsko gibanje reorganizacije, ki je pripomoglo k vzpostavitvi neodvisne drţave (Judt,
2007, str. 736–740; Prunk, 2015, str. 551–553). V kasnejšem kontekstu ekonomske krize pa
so postale baltske drţave primer najuspešnejše implementacije varčevalnih ukrepov.
Postavljene so bile za vzor močno zadolţenim drţavam (Portugalski, Španiji, Grčiji, Italiji,
Irski), saj so brez oklevanja sprejele in izvajale stroge varčevalne ukrepe. In kljub temu da
niso beleţile večjega nezadovoljstva drţavljanov v obliki protestov, so se še vedno soočale s
pasivnostjo druţbe, brezposelnostjo in mnoţičnimi migracijami. Kot razlog za odsotnost
mnoţičnih protestov se najpogosteje navaja ravno odsotnost močnih opozicijskih gibanj in
pasivnost druţbe. Na šibkost civilne druţbe naj bi namreč vplivala močna vloga oblasti, ki s
strogim zakonodajnim nadzorom in širjenjem strahu pred anarhijo zatira potencial za
civilnodruţbeno in protestno delovanje (Juska in Woolfson, 2012, str. 2–5).
Naraščajoče nezadovoljstvo drţavljanov je namreč v baltskih drţavah ustvarilo pritisk na
politično oblast, ki je začela sprejemati ukrepe za omejevanje svobode zdruţevanja. V
primeru Litve se je ta strategija izraţala v uporabi represivnih taktik oblasti, na primer v
vzpostavitvi novih zakonskih omejitev protestov, v povečanem vojaškem in policijskem
nadzoru itd. Protesti torej niso postali prepovedani, temveč so jih zgolj poskušali zatreti z
zavračanjem dovoljenj, z omejevanjem obsega protestov, s postavljanjem protestnih prizorišč
na obrobja itd. (Juska in Woolfson, 2012, str. 7). Takšna represija je torej predvsem odraz
komunistične zapuščine, ko je bilo delovanje civilne druţbe nadzorovano in omejevano,
protesti pa prepovedani in označeni kot nezakonita provokacija legitimnosti reţima (prav tam,
str. 9). Tudi dandanes tako še vedno obstaja močna nadvlada izvršilne oblasti nad sodno,
delovanje civilne druţbe pa ostaja šibko in omejeno, kar naj bi bila predvsem posledica
pomanjkanja tradicije in kulture civilnodruţbenega delovanja (prav tam, str. 25–26).
Med postsocialističnimi drţavami pomembno izjemo predstavlja predvsem Slovenija, za
katero je bilo značilna »dolga in obseţna tradicija interesnega zdruţevanja in
samoorganiziranja«. Vsekakor so se okoliščine spremenile v obdobju socializma, ko je oblast
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prepovedala delovanje civilne druţbe in uvedla strog nadzor. Tako so se šele v osemdesetih
letih začela ponovno oblikovati nova druţbena gibanja in skupine, ki so predstavljale
alternativno obliko politične strukture (Rakar in drugi, 2011, str. 20–21). Oblikovati se je
uspela razgibana civilna druţba, kjer so največjo moč pridobili sindikati, saj jim je njihov
»poloţaj vladnega socialnega partnerja« omogočil velik vpliv. Vendar pa se drţavljani še
vedno v večji meri vključujejo v razna športna in verska zdruţenja, ki jim sledijo organizacije
na področju izobraţevanja, in šele nato sindikati skupaj z dobrodelnimi organizacijami (prav
tam, str. 23–24).
Med postsocialističnimi in zahodnoevropskimi drţavami obstajajo pomembne razlike na
področju civilnodruţbenega delovanja, hkrati pa tudi v stopnji politične participacije.
Predvsem v razvitejših demokratičnih drţavah je mogoče zaslediti nekoliko višji deleţ
nekonvencionalne politične participacije, saj druţba razpolaga s številnejšimi viri, hkrati pa
ima tudi pravico do alternativnega političnega zdruţevanja in lahko pričakuje odziv politične
elite. V razvitejših drţavah pa lahko govorimo tudi o pojavu novega »postmodernega vzorca«
političnega udejstvovanja ali tudi o pojavu postmodernega drţavljana, ki se odmika od
kolektivnega zdruţevanja in se odloča za bolj nehierarhično organiziran politični aktivizem,
ki ga predstavljajo protestne akcije in druţbena gibanja (Fink-Hafner in Kropivnik, 2006,
str. 56).
Bernhagen in Marsh (2006) sta v ospredje postavljala številne dejavnike, ki spodbujajo
posameznika k politični participaciji, in sicer: stopnjo izobrazbe, strankarsko identifikacijo,
okoljevarstveno usmerjenost, politični interes, članstvo v sindikatih, civilnodruţbeni
aktivizem, stopnjo zaupanja in postmaterialistično orientacijo. S pomočjo teh dejavnikov pa
sta pojasnjevala razlike v politični participaciji med drţavami Zahodne in Vzhodne Evrope.
Vzhodnoevropske drţave naj bi se namreč v večji meri soočale s pomanjkanjem zaupanja v
druge, beleţijo pa tudi niţji deleţ civilnodruţbenega aktivizma in članstva v sindikatih. Vse
našteto pa skupaj z materialistično usmerjenostjo druţbe vpliva na stopnjo politične
participacije, ki je niţja v primerjavi z zahodnoevropskimi drţavami (prav tam, str. 8–9).

2.2.2

Vloga vrednotnih usmeritev

Della Porta in Caiani (2009) poudarjata predvsem pomen kolektivne solidarnosti pri
proučevanju politične mobilizacije na ravni posameznika, ki je pogosto opredeljena kot
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predpogoj kolektivnih protestnih akcij. Le-te poleg solidarnosti ustvarjajo tudi občutek
pripadnosti ter spodbujajo k oblikovanju kolektivne identitete in kolektivnih izkušenj. Eden
izmed ciljev protestnega aktivizma je tako tudi vzpostavljanje prostora, v katerem se lahko
»oblikuje občutek skupnosti« (prav tam, str. 135–137). Poleg ustvarjanja občutka pripadnosti
pa ne gre spregledati tudi pomena postmaterialističnih ali postmodernih vrednot, ki tvorijo
pozitivno povezavo s protestno participacijo. Postmoderni drţavljan je namreč veliko bolj
individualistično usmerjen v samem načinu participacije, hkrati pa tudi veliko bolj
avtonomen. V svojem političnem delovanju namreč ţeli ostati fluiden, ţeli prehajati od enega
problema k drugemu, od enega zdruţenja k drugemu, zato se tudi ne zavezuje določeni
politični stranki ali organizaciji. Ne mara se omejevati in opredeljevati, ravno tako pa ne ţeli
biti postavljen v specifične ideološke okvirje. Nekonvencionalne oblike aktivizma mu s
svojim načinom delovanja omogočajo takšno alternativno moţnost (Della Porta in Diani,
2006, str. 68–69; Deţelan in drugi, 2007, str. 137–138).
Inglehart in Welzel (2005) sta povezavo med vrednotnimi spremembami in socioekonomskim
razvojem pojasnjevala na temeljih koncepta modernizacijske teorije, ki je prvotno povezovala
tehnološki in ekonomski razvoj s spremembami v vrednotnem prepričanju posameznika in
druţbe (prav tam, str. 15–16). Kljub temu pa so se s proučevanjem vrednotne orientacije
druţbe pojavljale številne dileme. Tako se je na eni strani uveljavilo prepričanje, da so
globoko ukoreninjene kulturne tradicije in vrednotna prepričanja tista, ki vplivajo na politični
in ekonomski razvoj druţbe, na drugi strani pa so se pojavila nasprotna mnenja, ki so v
ospredje postavljala vpliv industrijskega in ekonomskega razvoja na kulturna in vrednotna
prepričanja, ki se odmikajo od tradicionalnih vrednot. Posledično sta se v okviru raziskovanja
vpliva socioekonomskega razvoja na vrednotna prepričanja oblikovala dva teoretična
koncepta. Prvi je poudarjal spremembo vrednotne orientacije druţbe kot posledico procesa
modernizacije, kar naj bi torej rezultiralo v odmiku od tradicionalnih k modernim ali
postmodernim vrednotam druţbe, drugi koncept pa je poudarjal predvsem globoko
ukoreninjenost tradicionalnih vrednot, kjer vpliv ekonomskega in političnega razvoja ne igra
večje vloge. Pri tem pa naj bi bile predvsem tradicionalne vrednote tiste, ki imajo navkljub
druţbenemu razvoju izredno močan vpliv na kulturno orientacijo določene druţbe (prav tam,
str. 18–19).
Socioekonomski razvoj ima torej izreden vpliv na kulturne in politične spremembe, nadalje pa
bistveno vpliva tudi na gospodarsko razvitost, ustvarja višji deleţ izobraţenega prebivalstva
in posledično višje dohodke le-tega. Posledično torej pride tudi do bistvenih sprememb, ki se
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dotikajo številnih področij druţbenega ţivljenja, in sicer na eni strani vrednot, vedenja in
norm drţavljanov, na drugi strani pa je govora tudi o vplivu na razmerje med oblastjo in
druţbo, na širjenje politične participacije ter na pojav bolj kritičnih in odzivnih drţavljanov.
Kljub vsem naštetim spremembam pa še vedno ne gre spregledati močnega pomena kulturne
tradicije, ki se odraţa skozi zgodovinsko zapuščino posameznih druţb in ostaja globoko
usidran v druţbeno zavest drţavljanov (prav tam, str. 19–20).
Razlike v razmerju med socioekonomskim razvojem in vrednotnimi orientacijami se pojavijo
predvsem med razvitimi in šele razvijajočimi se druţbami. Vrednotne spremembe
postsocialističnih

drţav

se

namreč

opazno

razlikujejo

od

razvitih

in

utrjenih

zahodnoevropskih demokracij, saj so doţivele gospodarsko in politično krizo, drţavljani pa so
skozi daljše časovno obdobje izkusili represijo in ţivljenje v pomanjkanju, kar je vplivalo tudi
na smer spreminjanja vrednotnih prepričanj. Nasprotno so v razvitih druţbah vrednotne
spremembe potekale po drugače začrtani poti, saj je nanje vplivala predvsem visoka stopnja
gospodarske in politične stabilnosti. Iz te primerjave lahko ţe opazimo, da vrednotne
spremembe potekajo po različnih poteh, pri čemer nanje vplivajo okoliščine in zgodovinsko
ozadje drţav. Predvsem nenadne spremembe, kot je recimo ekonomska kriza, pa so tiste, ki
lahko zelo hitro privedejo do obratnega trenda kulturnih in vrednotnih premikov (prav tam,
str. 20–21).
Postmoderna druţba torej velik poudarek namenja politični participaciji in vrednotam
samoizraţanja, pri tem pa se odmika od formalnih oblik politične participacije in izraţa večje
zanimanje za neposredne oblike političnega angaţiranja, ki so bolj spontane in veliko bolj
orientirane k specifičnim problematikam. Vrednote samoizraţanja naj bi tako vplivale na
oblikovanje veliko bolj vključujoče in angaţirane druţbe, ki preferira osebno svobodo
individuuma, hkrati pa večjo avtonomijo in neodvisnost le-tega na vseh ţivljenjskih
področjih. V skladu s tem sta Inglehart in Welzel (2005) prepričana, da lahko govorimo o
nastanku novega tipa humanistične druţbe. Navkljub trditvam o postopnem upadanju
politične participacije nadalje še izpostavljata, da v realnosti lahko govorimo o vedno bolj
civilnodruţbeno aktivni in politično angaţirani druţbi, ki se le posluţuje drugačnih poti in
načinov politične participacije (prav tam, str. 43–44).
Gre torej za nastanek novih oblik kolektivnih akcij, katerih deleţ pomembno narašča, zato jih
po mnenju Ingleharta in Welzela (2005) ne moremo več klasificirati kot nekonvencionalne,
saj postajajo za postmoderno druţbo pomemben del normalnega načina političnega
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angaţiranja. Upadanje stopnje formalnih oblik participacije in posledično naraščanje deleţa
neformalnih oblik politične participacije rezultirata tudi v spremembi narave socializacije
drţavljanov. Le-ti se vedno bolj odmikajo od nekih vsiljenih omreţij, ki jih vzpostavljajo
institucionalne politične strukture, ter se na drugi strani premikajo k bolj neodvisnim
omreţjem, ki jih posamezniki oblikujejo in ustvarjajo samostojno (prav tam, str. 116–118).
Pomen vrednotne orientacije sta izpostavila tudi Inglehart in Klingemann (1979), ki sta v
ospredje najprej postavljala medgeneracijske spremembe, ki naj bi vplivale tudi na
spremembe v temeljnih vrednotah druţbe. Posamezniki imajo namreč raznolike vrednotne
poglede in potrebe, ki so na samem začetku tesno povezane s fizičnim stanjem obstoja.
Zadovoljitev teh primarnih potreb pa vodi do pojava novih potreb po pripadnosti, spoštovanju
in moţnosti samoizraţanja, samorefleksije ter po realizaciji osebnih potencialov in boljšem
ţivljenju (prav tam, str. 209–210). Medgeneracijske spremembe na dolgi rok vplivajo na
spremembo vrednot, veliko pomembnejšo vlogo pa imajo pri spremembah ekonomskih in
političnih razmer, ki odraţajo trenutno druţbeno situacijo. Obstaja namreč močna povezava
med socioekonomskimi razmerami in protestnim potencialom, saj so zabeleţene ravni
protestnih aktivnosti veliko višje v najbogatejših drţavah ter najniţje v najrevnejših, pri čemer
pomembno vlogo odigra tudi deleţ vrednot samoizraţanja v posameznih druţbah. Kot primer
Inglehart in Welzel (2005) izpostavita nekdanje sovjetske drţave, kjer se beleţi izredno
visoka stopnja nezadovoljstva drţavljanov nad koruptivnostjo političnih elit, kar pa se ne
izraţa v protestnih aktivnostih drţavljanov. Temu botruje predvsem dejstvo, da je za te druţbe
značilen precej šibak poudarek na vrednotah samoizraţanja, kar pomeni, da drţavljani nimajo
potrebne motivacije, da bi izrazili svoje nezadovoljstvo z mnoţičnimi protestnimi
aktivnostmi. Kot nasproten primer izpostavita Belgijo, kjer en sam politični škandal povzroči
obseţno politično mobilizacijo, kar naj bi bila posledica visokega pomena vrednot
samoizraţanja v zahodnoevropskih drţavah, saj vrednote samoizraţanja vplivajo na
oblikovanje bolj kritične in odzivne javnosti (prav tam, str. 119–121).
Inglehart in Welzel (2005) sta torej utemeljevala porast protestnih akcij s premikom od
vrednot preţivetja k vrednotam izraţanja, pri čemer pa sta poudarila, da ne gre za nek
univerzalen
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v

vrednotni

orientaciji,

temveč
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le-ta

odvisen

od

ravni

socioekonomskega razvoja v posamezni druţbi. Vendar pa je treba pri tem upoštevati še
druge raznolike vplive iz okolja (na primer gospodarska ali politična kriza itd.). Kot primer
izpostavljata predvsem postsocialistične drţave, ki se med seboj opazno razlikujejo, saj je bilo
mogoče v tranzicijskem obdobju opaziti veliko več protestnih aktivnosti v druţbah, kjer so
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tudi vrednote samoizraţanja bile bolj prisotne. Precejšnje razlike so se pojavljale med
Romunijo in Bolgarijo na eni strani, kjer so bile vrednote samoizraţanja izredno šibke in
posledično deleţ protestnih aktivnosti nizek, na drugi strani pa je bil pomen vrednot
samoizraţanje večji v primeru Češke, Poljske in Slovenije, kar se je odraţalo tudi v višji
stopnji protestnih aktivnosti (prav tam, str. 123–124).
Vsekakor sta za politično mobilizacijo potrebni tako kognitivna kot vrednotna raven
zavedanja. Za politično udejstvovanje mora namreč posameznik posedovati vsaj nekaj
političnega znanja, hkrati pa mora znati tudi pridobiti in razumeti pridobljene politične
informacije ter jih nadalje povezati v širši sklop oz. jih postaviti v kontekst, jim podati nek
dodaten pomen, ki pomaga tvoriti celoto. Na drugi strani pa tudi sama vrednotna usmerjenost
pomembno vpliva na pripravljenost in motiviranost posameznika za politično angaţiranje.
Ključnega pomena je torej motiviranost, saj mora posameznik teţiti k spremembam ter se
usmeriti k ciljem, ki izpopolnjujejo njegova vrednotna prepričanja. Ravno zasledovane
vrednote in posledični vrednotni razkoli pa naj bi odločilno vplivali na stopnjo protestnega
potenciala. Posameznik se veliko hitreje mobilizira, če meni, da so njegova vrednotna
prepričanja ogroţena ter jih mora obvarovati in zaščititi (Inglehart in Klingemann, 1979, str.
203–206).

2. 3

POMEN ZGODOVINSKIH OKOLIŠČIN

V tem poglavju se bomo osredotočili predvsem na pregled zgodovinskih okoliščin v
evropskih drţavah. Pri tem pa nas bodo zanimale predvsem podobnosti in razlike med
posameznimi drţavami, pri čemer bo nekoliko večji poudarek podan na zgodovinskih izzivih
postsocialističnih drţav. Zanimale nas bodo torej zgodovinske okoliščine in ključni dogodki,
ki so pripeljali do sprememb in pomenili pomembno prelomnico za posamezno druţbo.
Zavedati se je namreč treba, da so zgodovinske izkušnje izrednega pomena pri oblikovanju
politične kulture naroda, vzporedno s pomenom tradicije, vrednot in same sestave druţbe.
Zgodovinske okoliščine, ki jim je bila druţba podvrţena, namreč bistveno vplivajo na
oblikovanje mnenj, odzivov in pogledov druţbe in posameznikov na določeno situacijo
(Ferfila, 2008, str. 19–20).
Kot primer proučevanja vpliva zgodovinskih okoliščin na današnje okoliščine lahko
izpostavimo naš glavni predmet proučevanja, in sicer obdobje ekonomske in finančne krize,
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ki je zajela evropske drţave v letu 2008. Pri tem so bile prizadete tako zahodnoevropske kot
vzhodnoevropske drţave, ki so se soočale s posledicami varčevalnih politik v obliki visoke
stopnje brezposelnosti in naraščajočega nezadovoljstva nad politično oblastjo in demokracijo.
Le-to se je odraţalo tudi v naraščajočem deleţu protestnih gibanj, kot je bilo značilno
preteţno za vse evropske drţave. Pri tem pa ne gre spregledati dejstva, da se kljub temu
izpostavljajo predvsem vzhodnoevropske drţave kot tiste, ki se soočajo z veliko bolj šibkejšo
civilnodruţbeno angaţiranostjo in veliko niţjo stopnjo formalne politične participacije, ko se
jih primerja z zahodnoevropskimi demokracijami. Razlogi za niţjo stopnjo politične
angaţiranosti se opredeljujejo predvsem v okviru dveh razlag, in sicer znotraj kulturne
zapuščine in znotraj vpliva politične transformacije. S kulturno zapuščino imamo torej v
mislih zapuščino in vpliv socialistične preteklosti, ki neposredno vpliva na vedenje
drţavljanov, ki naj bi se odmikali od civilnodruţbenega in političnega ţivljenja. Torej naj bi
se drţavljani v veliko manjši meri angaţirali zaradi izkušnje represivnega sistema, posledice
pa so vidne v šibkosti civilne druţbe in nizkih stopnjah politične participacije še dandanes
(Spöri in Jaitner, 2017, str. 2).
Druga razlaga se osredotoča na vpliv politične transformacije, ki je s seboj prinesla na
številnih področjih izrazite spremembe, katerim se druţba ni uspela tako hitro prilagoditi.
Prišlo je torej do sprememb na političnem področju, na drugi strani pa tudi na gospodarskem
področju, kjer so neoliberalne reforme in proces privatizacije vplivali tako na naraščajočo
finančno neenakost kot tudi na poglabljajočo se druţbeno neenakost, kar se je odraţalo v
visokih stopnjah brezposelnosti in naraščajočem nezadovoljstvu nad politično in ekonomsko
elito. Posttranzicijsko obdobje je bilo tako zaznamovano s številnimi protestnimi akcijami, ki
so med postsocialističnimi drţavami sproţale vprašanja o krizi predstavništva. Postopoma je
prišlo tudi v teh drţavah do stabilizacije, vendar pa je bila ekonomska kriza v letu 2008 tista,
ki je ponovno privedla do ekonomske recesije. Postsocialistične drţave so bile še posebej
ranljive in posledično prizadete, predvsem zato, ker so se šele uspele stabilizirati po dolgem
obdobju gospodarske odvisnosti od Zahoda (prav tam).
Proučevanje ozadja ključnih druţbenih sprememb je vsekakor treba postaviti v ospredje, saj
bistveno vplivajo tudi na razvoj druţbe danes. Kot take sta Zavratnik in Šori (2016, str. 18)
izpostavila predvsem »obe svetovni vojni, nastanek novih druţbenih gibanj, pa seveda
obdobja tranzicije v demokracijo in osamosvojitve številnih drţav izpod avtoritarnih
reţimov«. Hkrati je treba še poudariti, da so ključnega pomena predvsem prehodi med
posameznimi obdobji, ki jih lahko označimo celo kot najpomembnejše spodbujevalce
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sprememb (prav tam). Kot ključno prelomnico vsekakor lahko izpostavimo drugo svetovno
vojno, ki je pomenila prehod v prenovljeno obdobje in hkrati ustvarila nove priloţnosti za
spremembe, tudi za oblikovanje nove podobe Evrope. Druga svetovna vojna je namreč imela
uničujoče posledice za številne narode in druţbo kot celoto, vplivala pa je tudi na druţbene
odnose in etnično strukturo druţbe. Sama podoba Evrope se je bistveno spremenila, pri čemer
so bile najvidnejše posledice ozemeljske razdelitve, saj so nekdaj heterogeno sestavljene
drţave postale veliko bolj homogene (Poljska, Češkoslovaška, Nemčija). Na drugi strani pa so
določene drţave (Romunija, Jugoslavija, Sovjetska zveza) svojo druţbeno in etnično
raznolikost ohranile, kar jim je v prihodnosti prineslo globoke razdore in notranje konflikte
(Judt, 2007, str. 27–28, 42–43; Prunk, 2015, str. 447; Hobsbawm, 2017, str. 39–45).
Osredotočamo se torej na dve skupini evropskih drţav, ki sta se oblikovali v povojnem
obdobju, in sicer na drţave z daljšo demokratično tradicijo ali »demokracije prvega sveta«
(zahodnoevropske drţave) in na drţave nekdanjega socialističnega tabora (vzhodnoevropske
drţave). Pri tem se je treba zavedati predvsem bistvenih razlik med tema dvema blokoma, in
sicer tako na političnem kot na gospodarskem področju ter v razvoju druţbe. Ferfila (2008) in
Hobsbawm (2017) trdita, da so drţave z daljšo demokratično tradicijo veliko bolj razvite in
tudi gospodarsko, politično in socialno stabilnejše kot postsocialistične drţave, kljub izjemam,
kot so Španija, Irska, Italija in Francija. Večina teh drţav je v preteklosti ţe imela
vzpostavljeno demokratično ureditev, vendar pa jo je vzpon avtoritarnih reţimov prekinil. Na
drugi strani pa se socialistične drţave pogosto opisuje kot nestabilne na političnem in
gospodarskem področju. Vendar v le-teh večjih konfliktov in izbruhov nestrinjanja ni bilo
zabeleţenih, čemur je botrovalo predvsem dejstvo, da sta bila v teh drţavah neprestano
prisotna groţnja represije ter močan in vseobsegajoč sistem nadzora. Med zahodnoevropskimi
drţavami predstavljajo izjemo tudi Španija, Portugalska in Grčija, ki so prehod v demokracijo
doţivele šele po padcu vojaških diktatur v sedemdesetih letih. Pogosto jih zato umeščajo
bliţje poloţaju postsocialističnih kot zahodnoevropskih drţav (Ferfila, 2008, str. 24–27;
Hobsbawm, 2017, str. 463–464).
Ţivljenje v povojni Evropi je zaznamovalo predvsem pomanjkanje, vendar pa se je
kompenzacija najprej začela na gospodarskem področju, kjer je bilo največ pozornosti
namenjene gospodarskemu razvoju in modernizaciji. Prva povojna leta so tako bila obdobje
preobrazbe, neizmerne gospodarske rasti in napredka. Govorimo lahko celo o zlatem obdobju
povojnih druţb. Številne drţave so izredno hitro dosegle predvojno stanje, kot recimo Velika
Britanija, Francija in Italija. Industrializacija je bila v polnem zagonu, predvsem v Španiji in
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na Finskem je prišlo do industrijske revolucije, na vzhodu pa sta izstopali predvsem Romunija
in Bolgarija, dotlej povsem agrarni drţavi. V petdesetih letih so namreč na gospodarskem
področju prednjačile predvsem nerazvite in preteţno agrarne socialistične drţave, čemur sta
botrovala predvsem dostopnost in proces modernizacije (Judt, 2007, str. 91–93, 122;
Hobsbawm, 2017, str. 6, 282–285). Za povojno Evropo so bili tako poleg gospodarskega
razvoja značilni tudi hitra modernizacija, prestrukturiranje, urbanizacija, osamosvajanje
druţbe. Z zmanjševanjem deleţa kmečkega prebivalstva pa je na pomenu pridobivala
izobrazba, ki je sedaj postala dostopna vsem druţbenim slojem in posledično omogočila
mladim zavzeti svoje mesto v druţbi. Med mladimi se je tudi najprej začelo širiti
nezadovoljstvo nad druţbo, ki je postajala vedno bolj kapitalistična in potrošniško naravnana,
zavzemali pa so se za več svobode in emancipacijo druţbe. Obseţne protestne akcije so se v
šestdesetih letih razširile v številne drţave, od Nemčije prek Francije in Italije. Zajele so tudi
drţave vzhodnega bloka, kjer so imeli protestniki nekoliko drugačne zahteve, usmerjene
predvsem proti komunističnemu reţimu in avtoritarnemu sistemu (Prunk, 2015, str. 480–482).
Gospodarska rast se je nekoliko zaustavila v sedemdesetih letih, ko je Evropo zajela kriza.
Tukaj med drţavami ni bilo izjeme, saj so bile namreč ţe izjemno globoko transnacionalno
povezane tako na političnem kot na gospodarskem področju. Drţave so se morale ponovno
soočiti z »mnoţično brezposelnostjo, hudimi cikličnimi gospodarskimi krizami, čedalje
očitnejšim razkorakom med brezdomnimi berači in razkošnim obiljem, med omejenimi
drţavnimi dohodki in neomejeno drţavno porabo« (Hobsbawm, 2007, str. 10–11). Socialni
razkorak med drţavljani je postajal vedno večji, ravno tako pa tudi nezadovoljstvo druţbe,
vendar pa do večjih druţbenih nemirov ni prišlo. Najopazneje pa so hirale ravno socialistične
drţave, ki so bile gospodarsko najbolj obnemogle in so se pospešeno bliţale svojemu
propadu. Poleg gospodarske krize jih je namreč pomembno zaznamovala tudi politična kriza,
ki je v socialističnih drţavah pustila globoke posledice (prav tam, str. 436–437).

2.3.1

Izzivi postsocialističnih drţav

Postsocialistične drţave so se torej v povojnem obdobju soočale z nekoliko drugačnimi izzivi.
V prvi vrsti sta temu botrovali komunistična oblast in okupacija drţav s strani Sovjetske
zveze, kar je vsekakor rezultiralo v večji politični nestabilnosti. Vendar pa je bilo kljub temu
mogoče opaziti pozitivne rezultate na gospodarskem področju, kar se je odraţalo v visoki
gospodarski rasti in vzpostavitvi sistema javnih storitev. Gospodarstvo postsocialističnih
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drţav je temeljilo na nacionalizaciji in odsotnosti privatne lastnine in trga, kar se je počasi
izkazalo za precej neuspešen in neučinkovit koncept. Postsocialistične drţave so sčasoma
začele zaostajati za zahodnim kapitalizmom. Soočale pa so se tudi z neučinkovitim političnim
in birokratskim sistemom, saj je oblast temeljila na represiji, nadzoru in omejevanju svojih
drţavljanov. Kljub temu pa lahko postsocialistične drţave še vedno označimo kot moderne
drţave ter posledično primerljive z zahodnoevropskimi (Tomšič, 2002, str. 127–128). V
primeru postsocialističnih drţav ne moremo govoriti o enaki poti modernizacije druţbe kot v
primeru zahodnoevropskih drţav. Bernik (1989) je na primer razvil drugačen koncept
definiranja razlik in podobnosti med modernimi druţbami. Po njegovem mnenju namreč
obstaja prostor modernost, ki je zelo odprt, prilagodljiv in spremenljiv in v katerega se le na
nekoliko drugačen način umešča tudi postsocialistična druţba, ki jo je označil kot
»obmoderno druţbo«. Po njegovem mnenju namreč »obstajajo različne vrste 'obmodernih
druţb' ter različni načini njihovega gibanja v prostoru modernosti, kot tudi različne moţnosti
in načini njihovega 'izstopa' iz tega prostora« (prav tam, str. 34–35). Na drugi strani pa
Tomšič (2002) proces delovanja postsocialističnega sistema opredeli kot »deformirano
modernizacijo«, kar navezuje predvsem na neučinkovitost sistema na številnih področjih, od
političnega do gospodarskega. Nadalje pa še izpostavlja, da je socializem postal »ob
odsotnosti političnega pluralizma in popolni politični dominaciji komunistične partije zgolj
fasada« ( prav tam, str. 127–128).
Med posameznimi postsocialističnimi drţavami obstajajo precejšnje razlike. Razdelimo jih
namreč lahko na dve skupini drţav, kjer v prvo spadajo srednjevzhodne (Češka, Slovaška,
Poljska, Madţarska, Slovenija), v drugo skupino pa jugovzhodne (Bolgarija, Romunija,
preostali del Jugoslavije). Prva skupina je bila namreč ţe od leta 1918 del habsburške
monarhije (Avstro-Ogrske) in je posledično ţe imela vzpostavljene določene moderne
strukture, kot so javna uprava, šolski in pravni sistem itd. Kot izpostavlja Tomšič (2002, str.
139), so bile te drţave tudi »geografsko, kulturno in institucionalno močno vezane na Zahod«.
Ta izpostavljenost Zahodu je namreč kasneje pripomogla k učinkovitejšemu prehodu iz
socializma v demokracijo in omogočila »laţji sprejem in implementacijo novosti« (prav tam,
226). Druga skupina drţav pa je zgodovinsko izhajala iz otomanskega imperija in bila
posledično veliko bolj izolirana in nedostopna za vplive Zahoda, kar se vsekakor odraţa tudi v
načinu tranzicijskih prehodov v demokracijo (prav tam, str. 139–140).
Ţe v sedemdesetih letih so se postsocialistične drţave začele soočati z večjim pomanjkanjem,
razlike z Zahodom so postajale vedno večje in opaznejše. Zavedati so se začeli, da bi morali
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stopiti na pot novih reform, ki bi jih privedle na pot modernizacije in večjega gospodarskega
razvoja, vendar do tega ni prišlo. Vedno večje gospodarsko nazadovanje in pomanjkanje
materialnih dobrin pa sta bistveno vplivala tudi na vedno večje in poglabljajoče se druţbene
razlike. Kot navaja Prunk (2015), se je ustavila socialna mobilnost, ko so se druţbene
neenakosti še poglabljale, kar je vplivalo tudi na širjenje druţbenega nezadovoljstva. V
osemdesetih letih pa je postal gospodarski zaostanek postsocialističnih drţav tako velik, da so
jih začele prehitevati celo drţave, ki so bile le nekaj let nazaj v veliko večjem zaostanku, kot
so Španija, Portugalska in Grčija (prav tam, str. 485–486).
Pojavljati so se začela tudi nacionalna vprašanja, ko so postsocialistične drţave začele
razmišljati o osamosvojitvi, na površje pa so privrele nacionalne teţnje, ko je vsak narod ţelel
postati neodvisen in suveren. To je bil začetek »procesa dezintegracije bivših socialističnih
federativnih drţav in ustanavljanje samostojnih narodnih drţav«, ugotavlja Prunk (2015,
str. 552). Tranzicijski prehodi iz socializma v demokracijo so ponekod potekali brez večjih
konfliktov, na drugi strani pa je v nekaterih drţavah prišlo do nasilnih konfrontacij (na primer
v Jugoslaviji, Romuniji, Bolgariji). V večini drţav so kmalu zatem uvedli večstrankarski
sistem, organizirali prve svobodne demokratične volitve, kjer so povečini zmagale
demokratične koalicije, katerih prva naloga je bila vzpostavitev neodvisnih in suverenih
demokratičnih drţav (Zajc, 2001, str. 17–18; Prunk, 2015, str. 487, 551–553).
Na uspešnost tranzicijskih prehodov v demokracijo je vplivalo več dejavnikov, vendar FinkHafner (2001) izpostavi predvsem naslednje (prav tam, str. 7):
-

vloga zgodovinskih značilnosti druţbe in njene predhodne izkušnje s konceptom

demokracije;
-

vloga notranjih dejavnikov (druţbeno-ekonomski, politični in kulturni elementi), ki se

nanašajo na značilnosti druţbe tik pred tranzicijskim prehodom v demokracijo;
-

vloga zunanjih dejavnikov, ki zajemajo vlogo zunanjih okoliščin in odnosov s

sosednjimi drţavami in akterji, ter prisotnost ali odsotnost konfliktnih razmerij;
-

vloga razmerij med civilno druţbo in starimi političnimi elitami, ki določajo načine

demokratičnih prehodov v posameznih drţavah.
Uspešnost demokratičnih prehodov je torej odvisna od številnih elementov, ki zajemajo
številna področja, od pozitivne gospodarske rasti do nizkih stopenj revščine in odpravljanja
druţbenih neenakosti ter do skupnega delovanja civilne druţbe in starih političnih elit do
postopne (in večinoma na pogajanjih bazirane) izpeljave demokratičnih prehodov. Pomembno
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vlogo so imele tudi zgodovinske izkušnje s poudarkom na procesu industrializacije in
zgodovinske vključenosti v Avstro-Ogrsko, kasneje pa je bila odločilnega pomena tudi tesna
povezanost z Zahodom. Na političnem področju pa so bili ključni tudi izbira in vzpostavitev
parlamentarnega sistema ter razvoj moderne civilne druţbe (prav tam, str. 9). Kotar (2000)
daje predvsem poudarek na pomen ekonomskih indikatorjev v obdobju konsolidacije
demokracije. Ekonomski razvoj naj bi namreč bil pokazatelj stabilnosti demokratičnega
sistema, pri čemer imajo obdobja ekonomskih kriz negativen vpliv in dejansko povečujejo
nestabilnost demokratične ureditve. Vsekakor ima ekonomski indikator dvojni pomen, saj so
na eni strani negativne stopnje gospodarske rasti »najpomembnejši razlog destabilizacije
starega reţima«, na drugi strani pa je pozitivna gospodarska rast v korelaciji s preţivetjem
demokracije, meni Fink-Hafner (2000b, 287; prav tam, str. 29).
Tranzicijski prehodi v demokracijo so se v postsocialističnih drţavah precej razlikovali. Na
eni strani je mirnejši prehod zagotavljala druţbena homogenost, saj Della Porta (2003) meni,
da v heterogeno sestavljenih druţbah veliko hitreje izbruhnejo konflikti, kar je bilo predvsem
značilno za Jugoslavijo in Romunijo. Seveda so tudi izjeme, kot sta druţbeno heterogeni
Nizozemska in Belgija, ki sta izredno stabilni in trdni demokratični drţavi, vendar pa sta to
točko dosegli skozi dolgoletno tradicijo demokratičnega političnega delovanja (prav tam,
str. 56). Na drugi strani pa Tomšič (2002) izpostavlja tudi odločilno vlogo opozicijskih gibanj,
ki so bila pomemben »generator demokratičnih idej in vrednot«. Le-ta so se lahko oblikovala
in organizirala samo v drţavah, ki niso bile podvrţene najstroţjemu nadzoru in omejevanju s
strani sovjetskega reţima. Tak primer je bila Poljska, kjer je imelo obseţen vpliv opozicijsko
gibanje Solidarnost, podobna gibanja pa so se organizirala tudi na Češkoslovaškem, vendar ţe
v šibkejši obliki. Teh moţnosti civilna druţba vsekakor ni imela v Bolgariji in Romuniji, kjer
je bila represija veliko obseţnejša, nadzor pa stroţji. Temu sta na ideološki ravni vsekakor
botrovali tudi oddaljenost od Zahoda ter zgodovinska odsotnost demokratične tradicije in
zdruţevanja druţbe (prav tam, str. 159–160).
Vloga civilne druţbe je bila vsekakor pomembna za uspešen tranzicijski prehod v
demokratično ureditev, saj so predvsem v postsocialističnih drţavah bili usmerjeni k
spremembam, zato so z izvajanjem pritiskov na stare politične elite poskušali spremeniti
sistem. Civilna druţba pa je bila ključnega pomena tudi tekom samih prehodov, saj je
oblikovala močno opozicijo, ki je s sodelovanjem in pogajalskimi procesi s politično elito
prispevala k učinkovitosti prehodov v demokracijo. Pogajanja med opozicijskimi gibanji in
politično elito so vsekakor bila značilnost demokratičnih prehodov v srednjeevropskih
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drţavah (Fink-Hafner, 2000a, str. 11). Način tranzicijskega prehoda iz avtoritarnega v
demokratični sistem pa je bil nadvse pomemben pri nadaljnji uspešnosti utrjevanja ali
konsolidacije demokracije. Razlikujemo lahko med pobudami po demokratični ureditvi od
spodaj, kjer je torej civilna druţba tista, ki izvaja pritisk na politično elito in teţi k
spremembam. Predvsem za razvitejše drţave (Poljsko, Madţarsko, Češko, Slovaško, Estonijo,
Latvijo, Litvo, Slovenijo) je bilo tako značilno, da je prehod potekal v sodelovanju med
civilno druţbo (oblikovano v opozicijo) in reformno naravnano politično elito. Na drugi strani
pa gre tudi za pobude od zgoraj, kjer so politične elite tiste, ki so usmerjene v smeri
sprememb in ţelijo vzpostaviti demokratično ureditev. V tem primeru Zajc (2001) izpostavlja,
da je šlo za »enostransko reformo vrha politične in upravne birokracije« (Fink-Hafner, 2000a,
str. 19; Zajc, 2001, str. 18).
Glede na podobnosti načinov tranzicijskih prehodov lahko torej razlikujemo med dvema
skupinama drţav, kjer se na eni strani po podobnosti skupaj umeščajo srednjeevropske drţave
(Poljska, Madţarska, Slovenija, Češka), na drugi strani pa so podobne prehode doţivele
balkanske drţave (Romunija, Bolgarija, Makedonija, Srbija, Črna gora) (Fink- Hafner, 2001,
str. 8–9). Balkanske drţave so torej prehod v demokracijo doţivljale nekoliko drugače v
primerjavi s srednjeevropskimi drţavami, saj so bile veliko slabše gospodarsko razvite in na
področju industrializacije niso doţivele takšnega napredka kot preostale socialistične drţave.
Zanje je bilo značilno, da na gospodarskem in socialnem področju niso dohajale razvitejših
socialističnih drţav, hkrati pa tudi civilna druţba ni imela priloţnosti razvijanja, saj je
doţivljala veliko večjo represijo in nadzor kot ostale drţave. Vse to pa je pomembno vplivalo
na razmerja med politično elito in civilno druţbo, ki ni imela moţnosti sodelovanja pri
demokratičnem prehodu. Te drţave so bile tudi bolj naklonjene komunistični doktrini v
primerjavi z razvitejšimi socialističnimi drţavami, ki so se ţe zelo zgodaj začele oddaljevati
od tega ideološkega koncepta. Takšno oddaljevanje naj bi bilo predvsem »značilno za vse
sodobne druţbe in naj bi naraščalo sorazmerno s hitrostjo gospodarskega razvoja«, izpostavlja
Bell7 (1965, str. 403, v Zajc, 2001, 48–50).
Socialistične drţave so se glede ureditve demokratičnega političnega sistema zgledovale
predvsem po zahodnem modelu demokracije. Ta zgled je pomagal številnih drţavam
(Madţarski, Češkoslovaški, Poljski, Vzhodni Nemčiji), da se v začetnem obdobju
konsolidacije niso srečevale z večjimi problemi, kot npr. visoko stopnjo inflacije ali visokimi

7

Bell, D. (1965). The end of ideology. The Free Press, New York.
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stopnjami brezposelnosti. Na Madţarskem in Poljskem so veliko prednost predstavljali
določeni elementi, ki so jih v svoj gospodarski sistem uvedli ţe v preteklosti. Podobno
prednost sta imeli tudi Češkoslovaška in Nemčija, predvsem zaradi dolgoletne tradicije
industrijskega kapitalizma. Na splošno lahko rečemo, da so bile globoko utrjene ekonomske
razmere tiste, ki so tem drţavam bistveno olajšale prehodno obdobje. Cabada (2000) tako
pride do ugotovitve, da so bistvenega pomena predvsem predhodne izkušnje utrjevanja
gospodarskega sistema v pozitivni smeri in pretekle demokratične izkušnje, kar potrjujejo tudi
prej naštete drţave, primer nasprotnega pa sta Romunija in Bolgarija (prav tam, str. 105).

2.3.2

Pomen politične participacije v postsocialističnih drţavah

Politična participacija ima v postsocialističnih drţavah predvsem zgodovinsko in ideološko
podlago, saj se je oblikovala predvsem kot rezultat druţbenih struktur in političnega sistema,
ki drţavljanom ni zagotavljal zavestne izkušnje političnega angaţiranja, ki je bila značilna za
zahodnoevropske

drţave.

Visegrady (1992)

takšno

politično

angaţiranje

imenuje

»deformirana participacija«, ki je bila značilna za vse postsocialistične drţave, kjer so bili
drţavljani v podrejenem poloţaju. Formalna politična participacija je bila večinoma le
simbolične narave in smatrana kot drţavljanska dolţnost, v kateri so drţavljani morali
sodelovati. Tudi vse neposredne oblike politične participacije so morale biti odobrene s strani
oblasti, vendar so predstavljale le majhen deleţ politične mobilizacije drţavljanov. Šele v
osemdesetih letih je prišlo do večjih sprememb, ko se pojavijo nove oblike političnih
aktivnosti, predvsem v obliki omreţij novih druţbenih gibanj, ki so odigrala pomembno vlogo
pri tranzicijskih spremembah političnega sistema ter hkrati pomembno vplivala na ţe
vzpostavljeno druţbeno in politično okolje (prav tam, str. 258).
Stopnje politične participacije se bistveno razlikujejo med vzhodno- in zahodnoevropskimi
drţavami, in sicer tako na ravni konvencionalne kot nekonvencionalne politične participacije.
V postsocialističnih drţavah je bilo mogoče predvsem ob koncu osemdesetih in na začetku
devetdesetih let zaslediti nekoliko višje ravni nekonvencionalnih oblik participacije, predvsem
v obliki protestnih akcij, saj so bili civilno-druţbeni akterji izredno pomembni pri padcu
komunističnega sistema, hkrati pa so odigrali aktivno vlogo tudi pri spodbujanju k
spremembam v obdobju tranzicijskih prehodov (npr. na Češkoslovaškem, Poljskem, v
Vzhodni Nemčiji). Ravno nasprotno pa je veljalo za drţave, kjer so bile politične elite tiste, ki
so spodbujale k demokratični ureditvi, kar je negativno vplivalo tudi na stopnjo politične
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participacije (npr. v Estoniji, Latviji, Litvi, Sloveniji, Bolgariji) (Bernhagen in Marsh, 2006,
str. 5–6). Na nizke stopnje politične participacije v vzhodnoevropskih drţavah naj bi vplivalo
predvsem naraščajoče razočaranje nad politično oblastjo in poglabljajoče se druţbene
neenakosti, ki so odraz slabših ekonomskih razmer. Nezadovoljstvo in razočaranost pa sta
pogosto opredeljena tudi kot vzroka za oblikovanje šibke civilne druţbe v postsocialističnih
drţavah, kjer je moč opaziti tudi nizko stopnjo civilnodruţbenega angaţiranja v prostovoljnih
organizacijah (Piotrowski, 2015, str. 4).
Posebej pa se izpostavlja neangaţiranost v formalnih oblikah politične participacije in v
civilnodruţbenih organizacijah med mladimi, kar naj bi bil predvsem problem formalne
socializacije v okviru šol in drugih institucij, ki ne igrajo tako pomembne vloge kot v primeru
zahodnoevropskih drţav. Lantos in Kende (2015) v svoji raziskavi izpostavita predvsem
primer Madţarske, kjer pomanjkanje formalne politične socializacije odločilno vpliva na višjo
stopnjo neformalnih oblik politične socializacije. Hkrati avtorja pripominjata, da veliko večjo
vlogo od neformalne socializacije igra globoka ukoreninjenost zgodovinskih okoliščin, ki v
veliko večji meri vplivajo na oblikovanje kolektivnih identitet posameznikov kot pa formalna
ali neformalna socializacija. Zahodnoevropske drţave so se tako razvijale ob konceptu
demokratičnosti, kar se je odraţalo tudi skozi močno drţavljansko socializacijo skozi proces
izobraţevanja, posledično pa so pomembno vlogo začele pridobivati tudi postmaterialistične
vrednote, ki se močno povezujejo s stopnjo izobrazbe in so pomemben napovedovalec
nekonvencionalnih oblik kolektivnih akcij. Nasprotno pa je bilo v postsocialističnih drţavah v
ospredje postavljeno predvsem vprašanje nacionalizma, prek katerega so se artikulirali in
opredeljevali druţbeni problemi, posledično pa sta tudi politična socializacija in mobilizacija
potekali prek teh čustev in vrednot znotraj druţbe (prav tam, str. 63).
V postsocialističnih drţavah se izpostavlja tudi pomen umetno ustvarjene volilne
mobilizacije, ki naj bi bistveno vplivala tudi na politično vedenje in ravnanje ljudi v
novoustanovljenih demokratičnih drţavah. V postsocialističnih drţavah je bila namreč volilna
udeleţba obveznost in dolţnost vsakega drţavljana, ki posledično v novo odkriti svobodi
demokratične ureditve veliko bolj ceni »svobodno nesodelovanje v strankarski politiki«
(Bernhagen in Marsh, 2006, 6). Z drugega zornega kota pa naj bi ravno ponovno
vzpostavljeni kompetitivnost in demokratičnost volilnega sistema pomenili spodbudo za večjo
mobilizacijo in angaţiranje drţavljanov. Tudi pomen protestne participacije je po prvotnem
navdušenju zbledel. V obdobju padca komunističnega sistema in v času prvih korakov v
demokratično ureditev je bila namreč civilna druţba zelo aktivna v svojih protestnih akcijah,
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vendar pa je šlo za spontano in kratkotrajno obdobje, kar se povsem sklada z zgodnjo stopnjo
liberalizacije. Po tem obdobju se protestna mobilizacija ni obdrţala na istih ravneh, saj so se
začele razmere umirjati in stabilizirati v normalno stanje (prav tam).
Kot je moţno razbrati iz teoretične podlage, na protestne aktivnosti v obdobju ekonomske
krize vplivajo številni dejavniki. Na podlagi dveh teoretičnih konceptov – teorije relativne
deprivacije in voluntarističnega modela – smo lahko ugotovili, da obstaja pomembna
povezava med socioekonomskim statusom in stopnjo politične participacije, pri čemer številni
avtorji izpostavljajo predvsem vpliv gospodarskega razvoja in stopnje brezposelnosti.
Protestno delovanje je kolektivno delovanje druţbe, zato smo se podrobneje osredotočili tudi
na pomen in vlogo civilne druţbe, kjer je bilo mogoče iz teorije opaziti pomembne
vzporednice med civilnodruţbeno angaţiranostjo in stopnjo protestne participacije. Ta
povezava pa naj bi se bistveno razlikovala med postsocialističnimi in zahodnoevropskimi
drţavami, saj zgodovinske okoliščine pomembno vplivajo na kulturo, vrednote in tradicije
posameznih druţb.

2. 4

ANALITIČNI OKVIR, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE

Pri proučevanju politične participacije se bomo v naši empirični analizi osredotočili predvsem
na protestno vedenje in protestne akcije. Zanimalo nas bo protestno vedenje v obdobju
ekonomske krize, ki je zajela evropske drţave med letoma 2008 in 2011. Osrednje vprašanje
se bo tako nanašalo na moţne kombinacije pogojev in vzrokov, ki so v obdobju ekonomske
krize pripeljali do eskalacije protestnih akcij, oz. zastavili si bomo naslednje vprašanje:
Katere so tiste kombinacije pogojev ali vzrokov, ki so v obdobju ekonomske krize
rezultirale v prisotnosti ali odsotnosti protestnih akcij v drţavah Evropske unije? Na eni
strani je cilj ugotoviti, katere kombinacije pogojev so v teh drţavah privedle do obseţnih
protestnih akcij, na drugi strani pa, kateri so bili tisti pogoji, ki so skupaj pripomogli, da v
drugih drţavah do obseţnejših protestov ni prišlo. Pri tem bomo poskušali med seboj
primerjati predvsem dve skupini evropskih drţav, in sicer postsocialistične ali tranzicijske na
eni ter zahodnoevropske drţave z daljšo demokratično tradicijo na drugi strani.
Protestno participacijo številni avtorji (npr. Della Porta in Diani, 2006 in Offe, 1987)
najpogosteje opisujejo kot posledico prehitrih in preobseţnih druţbenih sprememb, ki jih
druţba preprosto ne zmore absorbirati v nekem krajšem časovnem obdobju. Številne teorije so
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tako v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja v ospredje postavljale predvsem
spremembe na političnem, gospodarskem in kulturnem področju, ki naj bi odločilno vplivale
na ţivljenjske razmere druţbe in posameznikov, ki so se na spremembe odzvali skozi
nekonvencionalne oblike participacije. Te spremembe so se nanašale predvsem na
»ekonomski status, na dostop k politični moči, na integriranost v posredne oblike druţbenih
organizacij in na priznanje tradicionalnih kulturnih vrednot« ter so spremljale proces
modernizacije druţbe (Offe, 1987, str. 32–33). Tudi sami se strinjamo, da na protestno
participacijo vplivajo številne spremembe, ki zadevajo politično, gospodarsko in druţbeno
sfero, zato smo se odločili v našo analizo vključiti štiri dejavnike, ki smo jih lahko prepoznali
kot ključne za proučitev prisotnosti/odsotnosti protestnih akcij. V nadaljevanju torej sledi
podrobnejša predstavitev štirih ključnih pogojev za protestno participacijo v času ekonomske
krize, ki so: materialna deprivacija, brezposelnost, razvitost civilne druţbe in razvitost
demokracije.
Materialna deprivacija ali prikrajšanost
Primer takšnih prehitrih in preobseţnih druţbenih sprememb je vsekakor tudi pojav
ekonomske krize, saj so posledice spoprijemanja z nastalo krizno situacijo imele pomemben
vpliv na številna ţivljenjska področja drţavljanov. Finančno najbolj prizadete evropske
drţave, ki so sprejele najstroţje varčevalne ukrepe in zategovale pasove na številnih
področjih, so se spopadale tudi z veliko višjo stopnjo protestnih akcij. V teh drţavah so
namreč v večji meri protestirali proti odločitvam nacionalnih vlad, proti varčevalnim
reformam s strani Evropske unije in neučinkovitim načinom reševanja ekonomske krize.
Vendar pa še vedno ostaja deloma nepojasnjeno, ali naj bi ekonomska kriza v resnici
spodbudila ali zavrla politično participacijo oz. protestno mobilizacijo. Teoretične podlage
namreč podajajo dve moţni razlagi, kjer teorija zamer izpostavlja pozitivno povezavo med
ekonomsko krizo in pomanjkanjem v smeri večje spodbude za protestno participacijo. Na
drugi strani pa voluntaristični model predpostavlja, da naj bi ekonomska kriza negativno
vplivala na razpoloţljivost materialnih virov, kar predstavlja oviro za protestno participacijo
drţavljanov (Kern in drugi, 2015, str. 465). Vsekakor sta to dva nasprotujoča si pogleda na
razmerje med ekonomsko krizo in stopnjo protestne participacije, ki ju bomo zasledovali
skozi empirično analizo in poskušali ugotoviti, h kateri teoriji se lahko bolj nagibamo.
Vsekakor je gospodarsko stanje posamezne drţave zelo pomemben pogoj, saj vpliva tudi na
stabilnost demokracije. Ko pride do kolapsa finančnega sistema, so namreč posledice
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vseobsegajoče, saj vplivajo na vsa področja druţbe, in sicer tako na deleţ brezposelnosti kot
na naraščanje korupcije in stopnje nezaupanja ter nezadovoljstva med drţavljani. Ključnega
pomena pa je predvsem materialno pomanjkanje na individualni ravni, ki ga v obdobju
kriznega gospodarskega stanja občutijo drţavljani v obliki naraščajoče stopnje prikrajšanosti
na vseh področjih ţivljenja. Abouharb in Cingranelli (2007, str. 150–151) izpostavljata, da
obstaja veliko večja verjetnost za pojav protestnega vedenja v gospodarsko nerazvitih in
nestabilnih drţavah. Posledice pa se nanašajo tudi na naraščajoče neenakosti, saj je mogoče
opaziti poglabljajoče se neenakosti tudi med evropskimi osrednjimi drţavami na eni in
drţavami evropskega obrobja na drugi strani. Podobna slika nastane tudi na ravni druţbe, saj
se druţbeni razkol še povečuje, kar naj bi bila predvsem posledica varčevalnih ukrepov, meni
Vidmar Horvat (2017, str. 130–131).
V skladu s temi teoretičnimi predpostavkami je bila oblikovana naslednja hipoteza, s katero
bomo poskušali ugotoviti, kakšna je povezava med materialno prikrajšanostjo na individualni
ravni v obdobju ekonomske krize in stopnjo protestne participacije:
Hipoteza I: V kontekstu ekonomske krize bo v primeru večje prisotnosti materialne
prikrajšanosti med drţavljani prišlo do obseţnejših protestnih akcij.
Razvoj demokracije
Pod pogojem razvoja demokracije nas bodo zanimale predvsem razlike med dvema
skupinama drţav, in sicer zahodnoevropskimi in vzhodnoevropskimi drţavami. Razmejitev
temelji predvsem na zgodovinski in kulturni zapuščini drţav, pri čemer bodo v ospredju
predvsem razlike med postsocialističnimi in utrjenimi zahodnoevropskimi demokracijami.
Obstajala naj bi namreč močna povezava med zapuščino socialističnega reţima in vedenjem
drţavljanov, kar naj bi posledično vplivalo tudi na razvoj šibkejše civilne druţbe in stopnjo
politične participacije, pozabiti pa ne gre tudi na način tranzicijskega prehoda teh drţav v
demokracijo (Spöri in Jaitner, 2017, str. 2).
Postsocialistične drţave se namreč uvrščajo v tretji val demokratizacije, saj so v devetdesetih
letih doţivele proces transformacije iz enostrankarskega v večstrankarski demokratični
politični sistem. Pri tem je ključno prelomnico predstavljal padec berlinskega zidu leta 1989,
ki je hkrati oznanil tudi padec ţelezne zavese, ki je ţe od leta 1961 razdeljevala Vzhodno in
Zahodno Evropo na dva bloka (Judt, 2007, str. 297). Prehodi v demokracijo so se med
postsocialističnimi drţavami razlikovali, saj je bila tranzicija na eni strani spodbujena s strani
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političnih elit, na drugi strani pa je prišlo do pobude od spodaj, torej s pritiski opozicijskih
skupin. To je bilo značilno za razvitejše drţave (Poljsko, Madţarsko, Češko, Slovaško,
Slovenijo, baltske drţave), ki so prehod v demokracijo dosegle ob sodelovanju opozicije in
političnih elit (Zajc, 2001, str. 18). Vsekakor pa tranzicijski prehod ni povsod potekal po
mirni poti, saj so se Bolgarija, Romunija in Jugoslavija soočale s številnimi protesti, nasilnimi
izgredi in vojaškimi spopadi. V primeru Jugoslavije je do konfliktov najprej prišlo med srbsko
večino in albansko manjšino na Kosovu, kasneje pa tudi med Srbijo ter prozahodnima
Slovenijo in Hrvaško. Kot prva se je uspela po neuspešni vojaški invaziji osamosvojiti
Slovenija, ki je leta 1990 organizirala prve volitve, naslednje leto pa ţe razglasila neodvisnost
(Prunk, 2015, str. 554–555).
Do demokratičnega razvoja po mnenju Huntingtona (1991) ne more priti brez gospodarske
razvitosti drţave. Ta povezava namreč predpostavlja veliko večjo verjetnost za demokratično
tranzicijo v drţavah z višjo stopnjo gospodarskega razvoja (prav tam, str. 30–31). To trditev
bi vsekakor lahko implicirali na primer postsocialističnih drţav, saj so se le-te soočale z vedno
večjo revščino in gospodarskim nazadovanjem in bile hkrati zelo izolirane od preostalega
sveta. K tranzicijskemu prehodu je tako v veliki meri prispevala predvsem Stalinova smrt, ki
je pomenila za tisto obdobje še dodaten šok in odprla okno priloţnosti za spremembe.
Do zelo podobne situacije je namreč prišlo tudi v primeru Španije, Portugalske in Grčije, ki so
tako kot postsocialistične drţave karakterizirane kot mlade demokracije, ki se zaradi poznega
prehoda v demokracijo uvrščajo v tretji val demokratizacije. Pri tem pa Tsiridis (2007)
izpostavi, da naj bi konsolidacija demokracije potekala v teh juţnoevropskih drţavah veliko
uspešneje kot v primeru postsocialističnih drţav (prav tam, str. 7). To je tudi eden izmed
razlogov, da smo Španijo, Grčijo in Portugalsko umestili v skupino zahodnoevropskih
demokracij. Slednje namreč lahko vsekakor označimo kot mlade demokracije, ki imajo
določene podobnosti s postsocialističnimi drţavami, vendar pa se pojavijo tudi bistvene
razlike. Prvič, razlike se pojavijo ţe v opredelitvi ideologije teh avtoritarnih reţimov, saj je bil
za Španijo in Portugalsko značilen vojaški totalitaren fašistični reţim, za vzhodnoevropske pa
komunistična oz. socialistična ideologija na temeljih enostrankarskega sistema. Drugič,
pojavijo se naraščajoče razlike v gospodarski razvitosti, saj so postsocialistične drţave začele
zelo zaostajati na gospodarskem področju in so jih Španija, Portugalska in Grčija začele
gospodarsko prehitevati (Prunk, 2015, str. 485–486). Tretjič, med obema skupinama drţav se
pojavijo tudi razlike v tranzicijskem prehodu v demokracijo. Španija je proces demokratične
transformacije doţivela precej nenasilno, saj je prehod potekal skozi postopne, vendar
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obseţne gospodarske in druţbene spremembe. Do tranzicije je v Španiji namreč prišlo na
pobudo politične elite in ob močnem pritisku s strani civilne druţbe (Tsiridis, 2007, str. 33–
35). Španija se je tako ţe zelo zgodaj zbliţala z Zahodno Evropo, saj je sledila njenim
vplivom pri vzpostavljanju ekonomskih, socialnih in kulturnih institucionalnih struktur, vpliv
Zahoda pa se je razširil tudi na kulturna prepričanja, vrednote in vedenjske vzorce drţavljanov
(prav tam, str. 48). Primer Portugalske se ţe nekoliko razlikuje, saj je prišlo do tranzicije z
vojaškim udarom, in sicer skozi zamenjavo stare politične elite z opozicijsko skupino. Tako
Portugalska kot Grčija sta se namreč spopadali s porazi v vojni, in sicer Portugalska je
doţivela poraz v kolonialnih vojnah, Grčija pa v vojni s Turčijo na Cipru. Poraz naj bi bil
namreč pomemben dejavnik, ki je spodbudil demokratično tranzicijo, kar pa ne bi bilo moţno
brez prisotnosti močne politične elite oz. močne opozicije (prav tam, str. 66–68).
Med postsocialističnimi in zahodnoevropskimi drţavami se pojavijo tudi razlike v stopnji
politične participacije. Predvsem zahodnoevropske drţave se namreč zadnjih nekaj let soočajo
z upadajočo stopnjo participacije in upadajočim zanimanjem za konvencionalne oblike
angaţiranja, še posebej volilno participacijo. Nasprotno so postsocialistične drţave na začetku
obdobja konsolidacije beleţile precej visoko stopnjo volilne udeleţbe, vendar pa se ta trend
postopoma zniţuje in pribliţuje realnosti zahodnoevropskih drţav. Ta problem je predvsem
med zahodnoevropskimi drţavami odprl nove moţnosti v obliki alternativnih načinov
participiranja, kamor spadajo tudi protestni shodi, ki so osrednji del našega proučevanja
(Fink-Hafner in Kropivnik, 2006, str. 55–56). Ne gre pa samo za upadanje zanimanja za
formalne oblike angaţiranja, temveč med drţavljani narašča tudi občutek pasivnosti in
apatičnosti, kar naj bi bil nekakšen odraz dojemanja politike kot skorumpirane igre peščice
izbrancev, posledica pa je upadanje zaupanja in zadovoljstva s političnimi predstavniki in
delovanjem demokracije (prav tam, str. 62–63). Ti dejavniki – korupcija, naraščajoča stopnja
(ne)zaupanja in (ne)zadovoljstva – so izredno pomembni pri iskanju vzrokov za protestno
mobilizacijo, vendar pa jih konkretneje v nadaljevanju ne bomo izpostavljali, temveč bodo
zajeti ţe v pogoju razvoja demokracije.
V analizi bomo torej izpostavljali razlike in podobnosti med posameznimi drţavami,
predvsem med postsocialističnimi in zahodnoevropskimi demokracijami, kjer bomo poskušali
ugotoviti, kakšne so razlike v protestni participaciji v času ekonomske krize. Tako smo si
zastavili naslednjo hipotezo:
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Hipoteza II: V kontekstu ekonomske krize bo v postsocialističnih (vzhodnoevropskih)
demokracijah v primerjavi z zahodnoevropskimi demokracijami prišlo do manj obseţnih
protestnih akcij.
Na ţe predstavljeni teoretični podlagi lahko tudi sami predpostavljamo, da bo prišlo med
postsocialističnimi in zahodnoevropskimi demokracijami ob kombinaciji različnih zadostnih
pogojev do večjih razlik v pojavu protestnih aktivnosti, kar izhaja predvsem iz zgodovinskega
ozadja. Kulturna zapuščina bistveno vpliva na vedenje druţbe in na vrednotno orientacijo
druţbe, ki se bistveno razlikuje v primeru postsocialističnih drţav, kjer se odgovori skrivajo
predvsem v socialistični zapuščini in v intenzivnih spremembah na prehodu v demokracijo.
Brezposelnost
Ekonomska kriza ne vpliva samo na gospodarsko rast, na naraščajočo materialno
prikrajšanost, na pojav korupcije in na razmah nezaupanja, temveč tudi na trg dela. Vse te
spremenljivke se med seboj prepletajo in vplivajo ena na drugo. Kozjek (2010, str. 123–131)
tako izpostavlja, da se dejansko vsakršna krizna situacija odraţa na gospodarskem in
finančnem trgu ter hkrati ustvarja negotovosti tudi na zaposlitvenem trgu. Drţavljani se tako
znajdejo pred problemom (ne)zaposljivosti, poleg tega pa se pod vprašaj postavita tudi
njihova socialna varnost in stabilnost. Kot najboljši prikaz problema brezposelnosti je dejstvo,
da je še leta 2008 povprečna stopnja brezposelnosti v Evropski uniji znašala 7%, v letu 2010
pa je narastla ţe na 10,9% (prav tam).
Vidmar Horvat (2017) poudarja, da se je z ekonomsko krizo razpočil »milni mehurček
prividnega blagostanja« v številnih drţavah Evropske unije, ki so preprosto morale zategniti
pasove in sprejeti številne varčevalne ukrepe. Slednji pa so, kot ţe rečeno, v druţbi ustvarili
številne razlike med posamezniki ne glede na njihov spol ali starost. Ţe samo na primeru
Grčije nam podatki kaţejo »25-odstotni padec BDP-ja, 27-odstotno brezposelnost, 60odstotno brezposelnost mladih«, nadalje pa širša slika kaţe tudi povečanje stopnje
samomorov, povečanje deleţa smrtnosti ter porast ekstremističnih in skrajno desničarskih
skupin (prav tam, str. 136–137).
Kern in drugi (2015, str. 482) so ugotavljali, da je v obdobju izjemno strmo naraščajoče
stopnje brezposelnosti v času ekonomske krize vsekakor mogoče vzpostaviti pozitivna
razmerja med rastjo brezposelnosti in stopnjo protestne participacije. To nenadno rast
brezposelnosti namreč povezujejo z nakopičenimi zamerami in posledičnimi protestnimi
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akcijami. Ta fenomen razlaga tudi teorija zamer, ki občutek prikrajšanosti drţavljanov
povezuje z neposrednim kolektivnim delovanjem in posredovanjem nezadovoljstva političnim
odločevalcem. Tudi Walsh8 (1981, v prav tam) izpostavi, da takšne hitre spremembe lahko
vodijo do pojava »nenadno vsiljenih zamer«, ki posledično presegajo standardne vzorce
političnega vedenja in angaţiranja (prav tam, str. 483–484).
Kljub danim ugotovitvam bomo poskušali tudi sami dokazati povezavo med stopnjo
brezposelnosti in protestno participacijo. Kot Kern in drugi (2015) tudi sami predpostavljamo,
da se z višjo stopnjo brezposelnosti poveča tudi protestni potencial. Zastavili pa smo si
naslednjo hipotezo:
Hipoteza III: V kontekstu ekonomske krize bo ob prisotnosti višje stopnje brezposelnosti
med drţavljani prišlo do obseţnejših protestov.
Razvitost civilne druţbe
Proučevanje civilne druţbe se v največji meri osredotoča na vključevanje in zdruţevanje
posameznikov v nevladne organizacije, druţbena gibanja, ad-hoc zdruţenja itd. Vsa ta
zdruţenja pripomorejo k procesu politične mobilizacije posameznikov in hkrati spodbujajo
drţavljane k mobilizaciji v smeri druţbenih in političnih sprememb, izpostavlja Jalušič (2001,
str. 173–174). Vsekakor je civilnodruţbeno povezovanje bistvenega pomena za ohranitev in
nadaljnji razvoj koncepta demokracije. Na eni strani namreč predstavlja moţnost
prostovoljnega organiziranja in povezovanja drţavljanov, kar nadalje vpliva tudi na večjo
politično aktivacijo in mobilizacijo. Na drugi strani pa se seveda izpostavlja tudi usmerjenost
civilnodruţbenega organiziranja, saj se osredotočajo na spremembe, hkrati pa delujejo kot
posrednik med drţavo in posameznikom (prav tam, str. 176–177).
Bernhagen in Marsh (2006, str. 8–9) izpostavljata predvsem številne dejavnike, ki spodbujajo
posameznika k politični participaciji, pri čemer so ključnega pomena predvsem
civilnodruţbeni aktivizem, članstvo v sindikalnih zdruţenjih in stopnja zaupanja. Vsi našteti
dejavniki

namreč

zahodnoevropskimi

nakazujejo
in

na

bistvene

vzhodnoevropskimi

razlike
drţavami.

v

politični

Skupaj

z

participaciji

med

dejavnikom

niţje

postmaterialistične vrednotne orientacije namreč vzhodnoevropske druţbe beleţijo niţjo
stopnjo politične participacije v primerjavi z zahodnoevropskimi drţavami. Ravno

8

Walsh, E.J. (1981). Resource mobilization and citizen protest in communities around Three Mile Island. Social
Problems, 29(1), 1–21.
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vključevanje v sindikalne, okoljevarstvene, prostovoljne in druge oblike organizacij naj bi
pozitivno vplivalo tako na formalno kot na neformalno participacijo, saj omogoča
pridobivanje raznovrstnih znanj in veščin. S povezovanjem in vključevanjem v različna
druţbena omreţja pa se krepi tudi zaupanje v druge. Vsekakor naj bi nepolitično, prostovoljno
angaţiranje posameznikov pozitivno vplivalo na politično participacijo, tudi protestno (prav
tam, str. 12–13).
V skladu s temi trditvami bomo tako poskušali tudi sami potrditi ugotovitve omenjenih
avtorjev, ki povezujejo aktivnejše civilnodruţbeno povezovanje z višjo stopnjo politične
protestne participacije:
Hipoteza IV: V kontekstu ekonomske krize bo ob prisotnosti razvite civilne druţbe, kjer
imajo drţavljani večji dostop do virov in veščin (potrebnih za politično udejstvovanje), prišlo
do obseţnejših protestnih akcij.
V nadaljnji empirični analizi bomo poskušali zastavljene hipoteze tudi dokazati, vendar pa je
treba poudariti, da ne bomo dokazovali in preizkušali posameznih hipotez, temveč bo
poudarek na odkrivanju kombinacij dejavnikov, omenjenih v hipotezah, ki lahko na eni strani
vodijo do protestnega aktivizma ali pa ga omejujejo na drugi strani. Torej se ne bomo
osredotočali na dokazovanje ene same posamezne hipoteze, temveč celote, ki jo skupaj tvorijo
izpostavljeni dejavniki. Pri tem pa nas bo še posebej zanimalo, ali se bodo v ustvarjenih
kombinacijah vsi omenjeni dejavniki izkazali za relevantne ali ne.
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Slika 2.1: Analitski model

EKONOMSKA
KRIZA

Materialna prikrajšanost

Brezposelnost

PROTESTNA
POLITIČNA

Civilno-druţbena

PARTICIPACIJA

angaţiranost
Razvitost demokracije

Na podlagi hipotez lahko izpeljemo dve skrajni kombinaciji pogojev (Slika 2.1), ki lahko
privedeta do prisotnosti/odsotnosti protestnih akcij in ki jih lahko razloţimo na naslednji
način:
1)

v zahodnoevropskih drţavah z daljšo demokratično tradicijo, kjer beleţijo niţjo

stopnjo brezposelnosti med drţavljani, ki so bolj materialno preskrbljeni in je civilna druţba
bolj razvita, lahko predpostavljamo, da v kontekstu ekonomske krize govorimo o odsotnosti
protestov
ali
2)

v vzhodnoevropskih drţavah s krajšo demokratično tradicijo, kjer beleţijo višjo

stopnjo brezposelnosti med drţavljani, ki so bolj materialno prikrajšani in je civilna druţba
manj razvita, lahko predpostavljamo, da v kontekstu ekonomske krize nastala kombinacija
privede do prisotnosti protestov.
Na tem mestu je treba ponovno poudariti, da nas ne bodo zanimali posamezni dejavniki oz.
pogoji, temveč je naš cilj zasledovati, kako ti dejavniki delujejo v posameznih kombinacijah,
ki jih tvorijo skupaj. Pri tem pa zgornji kombinaciji predstavljata le dva idealnotipska primera
izmed številnih drugih različnih kombinacij pogojev, ki lahko nastanejo med proučevanimi
posameznimi pogoji in ki lahko vodijo do izida prisotnosti ali odsotnosti protestov.
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3

DEJAVNIKI POJAVLJANJA PROTESTOV – PREIZKUS HIPOTEZ

Empirična analiza v pričujočem magistrskem delu bo temeljila na primerjalni analizi vseh
drţav Evropske unije v obdobju ekonomske krize. Osredotočili se bomo torej na proučevanje
vpliva raznolikih pogojev oz. vzrokov na pojav protestne participacije v obdobju 2008–2011
ter poskušali ugotoviti, kateri so zadostni pogoji (kombinacije pogojev), ki privedejo do
prisotnosti ali do odsotnosti protestov. Glede na zastavljene hipoteze bomo opazovali
kombinacije naslednjih pogojev (Slika 3.1):
-

zahodnoevropske/postsocialistične demokratične drţave,

-

višja/niţja stopnja materialne prikrajšanosti,

-

višja/niţja stopnja brezposelnosti,

-

razvita/nerazvita civilna druţba.

Izpostaviti pa je treba, da bomo pri tem v središče pozornosti postavili predvsem razlike med
opazovanimi postsocialističnimi in zahodnoevropskimi demokracijami.

Slika 3.1:Ponazoritev povezanosti in prepletenosti hipotez

materialna preskrbljenost

materialna prikrajšanost

nizka brezposelnost

visoka brezposelnost

razvita civilna druţba

nerazvita civilna druţba

zahodnoevropske drţave

postsocialistične drţave

PRISOTNOST
ali
ODSOTNOST
PROTESTOV
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3. 1

PREDSTAVITEV UPORABLJENE METODE – csQCA

Glede na to, da se v analizi osredotočamo predvsem na kombinacije pogojev, ki privedejo do
odsotnosti ali prisotnosti protestov, se bomo v empirični analizi posluţili kvalitativne
primerjalne analize (QCA). Konkretneje bomo za lastno analizo uporabili različico csQCA, ki
sta jo prva razvila Charles Ragin in Kriss Drass, saj sta ţelela ustvariti orodje za laţjo
obdelavo kompleksnih sklopov binarnih podatkov, cilj pa je poenostavitev teh kompleksnih
podatkovnih struktur na bolj preprost in logičen način (Rihoux in Ragin 2009, 33). Če
poenostavimo, lahko torej rečemo, da csQCA temelji na dihotomiziranih podatkih, torej na
prisotnosti/odsotnosti pogojev in izida. Pri tem nam bo v pomoč programsko orodje Tosmana,
ki ga je razvil Lasse Cronqvist (2016) in ki nam bo olajšalo iskanje moţnih kombinacij
vzročnih pogojev za izpostavljene sklope primerov (drţav). Cilj je torej odkrivanje moţnih in
zadostnih kombinacij pogojev, ki lahko privedejo do zastavljenega izida – prisotnost ali
odsotnost protestov. Pri tem pa bomo primerjali drţave glede na to, kakšne kombinacije
pogojev, ki vodijo v visoko prisotnost ali v odsotnost protestov, se v njih pojavljajo.
Kaj lahko povemo o kvalitativni primerjalni analizi? Primerjalno raziskovanje vsekakor v prvi
vrsti temelji na proučevanju zmernega števila primerov, saj poskuša vzpostaviti nekakšno
ravnovesje med poglobitvijo v posamezne primere ter bolj širokim poznavanjem povezav med
pogoji in primeri. Pri tem pa je primarni cilj vsekakor proučevanje raznolikosti, kar »pogosto
pomeni to, da raziskovalca ne zanimajo splošni vzorci, temveč se osredotoča na raznovrstnost
okoliščin, ki obstajajo v določenih druţbah«, poudari Ragin (2007, str. 56). Ključnega
pomena za odkrivanje raznolikosti je predvsem iskanje izjem med naborom podatkov, ki
izstopajo iz teh splošnih vzorcev ali uveljavljenih pravil ter oblikujejo drugačne, bolj
kompleksne in zapletene vzorce (prav tam, str. 95–96).
V okviru kvalitativne primerjalne analize je vsekakor velik poudarek na proučevanju
»vzročne kompleksnosti«, kjer je cilj iskanje vzrokov in vzročnih povezav za določene
proučevane pojave, pri tem pa so v ospredje postavljene podobnosti in razlike. Ragin (2007,
str. 125) izpostavlja, da gre za primerjalno raziskovanje, kjer se »poudarjajo nasprotujoči si
učinki različnih vzrokov«. Pri tem pa raziskovalci »vsak preučevan primer razumejo kot
kombinacijo nekih značilnosti in prizadevajoč si odkriti vzorce (pravilnosti), podrobno
preučijo podobnosti in razlike med temi kombinacijami pri opazovanih primerih« (prav tam).
Gre torej za razlaganje, kako določene in raznolike kombinacije oz. konfiguracije pogojev
(vzrokov) privedejo do različnih ali podobnih izidov (prav tam, str. 127).
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Pri proučevanju vzročne kompleksnosti pa je treba upoštevati tudi kontekst, znotraj katerega
se proučujejo posamezni primeri ali dogodki. Posameznih dogodkov namreč ne moremo
proučevati v izolaciji, ločeno vsakega posebej, temveč le v kontekstu neke celote, ki jo
oblikuje. Posledično pa nam to tudi nakaţe, da določenih proučevanih dogodkov ne sproţi
zgolj en sam vzrok, temveč gre za mnoţico različnih kombinacij raznolikih vzrokov, ki lahko
privedejo do enakega izida. Ragin (2011) je tako poudarjal pomembnost proučevanja
kombinacije pogojev, ki naj bi le v pravih okoliščinah in ob pravem času privedle do
določenih dogodkov ali sprememb – ta proces se imenuje »kemična vzročnost«. V
nasprotnem primeru, torej ob odsotnosti le enega določenega pogoja iz nabora vzročnih
kombinacij, pa do specifičnega dogodka ali sprememb ne bo prišlo (prav tam, str. 23–25).
Če sklenemo ugotovitve, lahko izpostavimo predvsem naslednje značilnosti vzročne
kompleksnosti (prav tam, str. 27):
-

en sam pogoj le v skrajnem primeru privede do določenega pojava ali izida, potrebni

so številni raznoliki vzroki, ki v kombinaciji pripeljejo do določenega izida;
-

pogoji ne delujejo v izolaciji, temveč gre za kombinacijo raznolikih pogojev in

vzrokov, ki ob spletu pravih okoliščin privedejo do specifičnega izida;
-

pri proučevanju podobnosti in razlik je treba upoštevati tudi kontekst, saj ima lahko

kombinacija pogojev v različnih kontekstih drugačen vpliv na izid. V tem primeru je namreč
treba upoštevati številne dejavnike, npr. ţivljenjske pogoje na mikro ravni, pa tudi druţbene
in politične pogoje na makro ravni itd.
Naša empirična analiza bo torej temeljila na metodi csQCA, ki temelji na dihotomiziranih
podatkih (pogojih in izidih), in bo vsebovala naslednje korake:
1.

operacionalizacijo podatkov – predstavitev in pojasnitev izbire zbranih podatkov, pri

čemer bodo ločeno predstavljeni razlogi za izbiro izida (prisotnost/odsotnost protestov),
nadalje pa opisan tudi potek dihotomizacije pogojev;
2.

oblikovanje pravilnostne tabele in diagrama VENN – na podlagi zbranih in

dihotomiziranih podatkov bomo lahko s pomočjo programa Tosmana pridobili pravilnostno
tabelo, s pomočjo katere bomo pridobili zapis vseh moţnih raznolikih konfiguracij, ki lahko
privedejo do določenega izida. Pri tem pa nam bo diagram VENN omogočil laţji in
slikovitejši pregled vseh kombinacij pogojev;
3.

minimizacija izidov – v glavnem delu empirične analize bomo s programom Tosmana

izvedli minimizacijo oz. poenostavitev pridobljenih kombinacij podatkov, ki nam bodo v
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obliki enačbe pomagali razumeti, kateri zadostni pogoji in v kakšni kombinaciji lahko
privedejo do zastavljenega izida.
Izpostaviti je še treba, da so bili tako podatki o protestnih akcijah (izidu) kot tudi podatki o
pogojih (vzrokih) pridobljeni izključno s pomočjo analize spletnih virov. Pomemben vir za
določitev izidov so bili predvsem medijski spletni članki, s pomočjo katerih smo pridobili
podatke o prisotnosti/odsotnosti ter obseţnosti protestov v posameznih drţavah. Poleg tega pa
smo podatke o posameznih pogojih pridobili iz mednarodnih anketnih raziskav, kot so
Eurobarometer, European Value Study, European Commission, Eurostat itd., kar bo bolj
podrobneje opisano v nadaljevanju.

3. 2

OPERACIONALIZACIJA IN VIRI PODATKOV

Operacionalizacija izida
V empirični analizi se bomo posvetili iskanju raznovrstnih kombinacij pogojev in vzrokov, ki
lahko privedejo do protestnih akcij v drţavah Evropske unije. Cilj je pojasnitev izida, ki se
nanaša na prisotnost ali odsotnost protestnih akcij v posameznih evropskih drţavah kot oblika
nekonvencionalnega

političnega

angaţiranja.

Vendar

pa

v

ospredju

ni

zgolj

prisotnost/odsotnost protestnih akcij, temveč je pomembna tudi sama intenziteta protestov.
Treba se je namreč zavedati, da smo ob pregledu podatkov in spletnih medijskih člankov
prišli do ugotovitve, da so v vseh drţavah v določenem izbranem obdobju potekali protesti.
Vendar pa je bila intenzivnost teh protestov zelo različna. Pri določanju prisotnosti/odsotnosti
protestov bomo tako postavili določene omejitve, pri čemer je razlog predvsem v tem, da so
protesti potekali skozi celotno proučevano obdobje v vseh drţavah Evropske unije (izjema je
Estonija, kjer nam podatkov o protestih ni uspelo pridobiti).
Intenzivnost protestnih akcij se je med posameznimi drţavami zelo razlikovala, zato se bomo
najprej osredotočili na proučevanje števila udeleţencev ter pogostost in intenzivnost
protestnih akcij. Tudi Kolb 9 (2007, str. 40, v Simon, 2012, str. 20) namreč poudari
pomembnost uporabe različnih sklopov indikatorjev za merjenje protestnih aktivnosti. Pri tem
izpostavi predvsem pomembnost merjenja obsega protestne mobilizacije, kamor vključuje
število protestov in časovni okvir protestov. Na drugi strani pa se osredotoča tudi na
9

Kolb, F. (2007). Protest and opportunities: the political outcomes of social movements. Frankfurt: CampusVerlag.
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intenzivnost protestnih akcij, ki se odraţa skozi lastnosti protestov – neobvladljivost,
legalnost/nelegalnost, nasilnost, število udeleţencev itd. Iz tega sklopa indikatorjev se bomo v
nadaljevanju osredotočili predvsem na zbiranje trdnih dejstev, ki nam jih zagotavljajo spletni
medijski članki, in sicer na:
-

časovni okvir protestnih akcij,

-

število udeleţencev na protestih,

-

lokacijo protestnih akcij.

Podatke o protestnih akcijah smo prvotno dobili prek raznolikega nabora spletnih medijskih
člankov (npr. The Guardian, New York Times, Euro News, BBC, Spiegel, Al Jazeera, CNN,
Telegraph, pa tudi Mladina, RTV SLO, Dnevnik itd.). Vendar pa je treba ţe tukaj omeniti
nekatere ovire, na katere smo naleteli pri prebiranju spletnih medijskih člankov: 1) številni
članki ne zagotavljajo podatkov o trajanju protestov, zato za večino primerov do podatkov o
časovnem okviru protestov nismo dostopali in jih posledično tudi nismo vključili v analizo
podatkov za postavitev izida; 2) do podobnih ugotovitev smo prišli tudi glede lokacije
protestov, saj v člankih ne pišejo dosledno o posameznih lokacijah, temveč je mogoče opaziti,
da največkrat navajajo glavna mestna središča in trge. V določenih drţavah je mogoče
zaslediti tudi bolj intenzivne proteste, kjer je prišlo do vala protestov, ko so se protestne akcije
iz glavnih mestnih središč razširile v druga večja mesta posameznih drţav; 3) podatki o
številu udeleţencev na protestih so vsekakor bolj dosledni, zato smo izbrali indikator števila
udeleţencev za primarni vir ugotavljanja prisotnosti/odsotnosti protestov. Vendar pa je treba
izpostaviti, da se pojavljajo velike razlike v številu udeleţencev, ki ga posredujejo
organizatorji, v primerjavi s podatki, ki jih posredujejo policijske sile. V določenih primerih
pa tudi niso posredovani številski podatki, temveč je število udeleţencev zgolj ubesedeno z
»več sto« ali »več tisoč«, česar pa pri dihotomizaciji podatkov ni bilo mogoče upoštevati.
Do dihotomizacije podatkov o prisotnosti/odsotnosti protestnih akcij smo torej prišli z
omejitvijo števila udeleţencev na protestih. Za mejni prag smo si postavili število 60.000
udeleţencev protestov, kar pomeni, da smo vrednosti nad 60.000 udeleţencev označili z 1
(prisotnost protestov), vrednosti pod 60.000 udeleţencev pa smo označili z 0 (odsotnost
protestov). Pri tem pa je treba še izpostaviti, da pri analizi izida nismo vzeli v obzir števila
prebivalcev v posameznih drţavah, kar vsekakor lahko vpliva na končno število protestnikov.
Te podatke pa smo potrdili tudi z anketnimi podatki, ki jih zagotavlja European Social Survey
(ESS), in sicer s pomočjo spremenljivke »Have you taken part in a lawful public
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demonstration?« (ESS5-2010 in ESS6-2012). Pri tem smo se osredotočili na pozitivne
odgovore anketirancev in skozi povprečne vrednosti obeh anketnih raziskav prišli do
ugotovitve, da so pozitivne odgovore podali v naslednjih drţavah: na Češkem, v Franciji,
Grčiji, na Irskem, v Italiji, Nemčiji, Španiji (mejo smo si postavili pri vrednosti 3,6% – kar je
bilo več od 3,6%, je bilo označeno z 1, kar je bilo manj, pa z 0). Vendar pa European Social
Survey (ESS) ne zajema vseh evropskih drţav, saj podatkov o sodelovanju na protestih nismo
dobili za Avstrijo, Latvijo, Luksemburg, Romunijo in Malto. Na tem mestu je treba poudariti,
da smo podatke o prisotnosti/odsotnosti protestov pridobili na dva zelo različna načina. S
pomočjo anketnih podatkov ESS smo zgolj ţeleli potrditi naše ugotovitve, ki izhajajo iz
nabora medijskih člankov o protestih.
V empirični analizi se bomo torej posvetili vsem drţavam Evropske unije, saj ţelimo opraviti
celoten pregled protestnih dogajanj v evropskih drţavah v obdobju gospodarske krize (2008–
2011). Pri tem nas bodo še posebej zanimale razlike med dvema skupinama drţav, in sicer
med drţavami z daljšo demokratično tradicijo (zahodnoevropske drţave) in drţavami s krajšo
demokratično tradicijo (postsocialistične drţave). Grčija, Španija in Portugalska vsekakor
predstavljajo pomembno izjemo, saj gre za drţave, ki so šele v sedemdesetih letih doţivele
prehod iz avtoritarnega v demokratični politični sistem in se zato nahajajo nekoliko bliţje
tranzicijskim demokracijam. Hkrati pa obstajajo tudi bistvene razlike med postsocialističnimi
drţavami ter Španijo, Grčijo in Portugalsko na drugi strani, ki so bile podrobneje ţe
razloţene. Posledično smo za laţji postopek dihotomizacije odločili uvrstiti te juţnoevropske
drţave v skupino zahodnoevropskih demokracij. Vsekakor pa tega dejstva ne gre spregledati,
kar bomo upoštevali tudi v sklopu razlage ugotovitev. S pregledom spletnih medijskih
člankov in anketnih podatkov ESS smo tako prišli do razvrstitve drţav, kot jo prikazuje
Tabela 3.1.
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Tabela 3.1: Razporeditev drţav Evropske unije glede na izid (prisotnost/odsotnost protestov)

Utrjene
demokracije
Tranzicijske

IZID 1

IZID 0

(prisotnost protestov)

(odsotnost protestov)

Francija,

Grčija,

Irska,

Nemčija,

Portugalska,

Italija, Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Finska,
Španija, Luksemburg,

Velika Britanija

Švedska

Romunija, Češka

Bolgarija,

Malta,

Estonija,

Nizozemska,
Latvija,

Litva,

Madţarska, Poljska, Slovaška, Slovenija

demokracije

Pregled podatkov nam je tudi omogočil sestavo nabora številnih razlogov za protestne akcije,
ki pa se v večini primerov povezujejo z ekonomsko krizo. Opazili smo lahko, da so bili
najštevilčnejši protesti uperjeni proti varčevalnim ukrepom, ki so bili uvedeni kot mehanizem
reševanja finančnih in gospodarskih problemov, hkrati pa tudi proti slabim ukrepom vlad ali
njihovim načinom reševanja nacionalne finančne situacije. Obseţni protesti pa so bili
organizirani tudi proti številnim reformam, ki segajo na področje izobraţevanja, zdravstva in
pokojnin. Povečini je torej šlo za proteste zaradi splošnega nezadovoljstva nad ţivljenjskimi
razmerami, ki so se poslabšali predvsem s pričetkom ekonomske krize. Pri tem pa ne gre
pozabiti tudi na proteste proti naraščajoči stopnji brezposelnosti. Na drugi strani pa so se
zvrstili v posameznih drţavah še drugi protesti s posameznimi specifičnimi problematikami,
kot so npr. protiromski protesti na Češkem in v Bolgariji ali pa protesti kmetov proti nizkim
cenam na Češkem, v Belgiji in Nemčiji in proti podnebnim problematikam in še številni drugi
(glej Priloga A).
Operacionalizacija pogojev
V empirični analizi se bomo osredotočili na proučitev raznolikih kombinacij oz. konfiguracij
pogojev, ki privedejo do izida prisotnosti/odsotnosti protestnih akcij. Na podlagi teoretičnega
okvira lahko torej predpostavljamo, da na pojav protestov v evropskih drţavah vplivajo
številni pogoji, vzroki in okoliščine. Vendar pa se bomo v nadaljevanju osredotočili zgolj na
najpomembnejše pogoje, ki v »pravi« kombinaciji in v »pravih« okoliščinah privedejo do
pojava protestov v drţavah Evropske unije.
Predvsem gospodarsko stanje v posameznih drţavah je v večini literature izpostavljeno kot
bistven predpogoj stabilnosti demokracije in finančnega trga. V tem kontekstu se pojavljajo
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precej nasprotujoči si pogledi na dejavnik gospodarskega stanja. Na eni strani namreč
obstajajo trditve (Verba in Nie, 1972; Verba in drugi, 1995; Kern in drugi, 2015; Fink-Hafner
in Kropivnik, 2006), da naj bi predvsem gospodarska rast in demokratična stabilnost
spodbujali politično participacijo (tudi protestno), saj naj bi druţba v bolj stabilnih, bogatejših
in razvitejših drţavah imela več moţnosti in večji potencial za izraţanje, angaţiranje in
participiranje. Temu pritrjuje tudi teoretična podlaga voluntarističnega modela, ki izpostavlja
pomen razpoloţljivosti virov. V okoliščinah ekonomske krize torej govorimo o večjem
pomanjkanju virov, kar posledično negativno vpliva na stopnjo politične participacije in
protestni potencial (Kern in drugi, 2015, str. 465).
Na drugi strani pa se pojavljajo nasprotne trditve (Grasso in Guirni, 2016; Barnes in Kaase,
1979; Kern in drugi, 2015), ki gospodarsko nestabilnost in višjo stopnjo revščine ter
posledično pomanjkanje povezujejo z višjim protestnim potencialom med druţbo. To trditev
potrjuje tudi teorija zamer, ki pravi, da slabe gospodarske razmere (npr. v obdobju
ekonomskih kriz) in naraščajoči občutki pomanjkanja privedejo do nakopičenih zamer, ki
izbruhnejo v obliki protestnih akcij. To naj bi se še posebej odraţalo v kombinaciji hitrih in
obseţnih negativnih sprememb, ki rezultirajo v prenasičenih zamerah in protestih (Kern in
drugi, 2015, str. 483).
V obdobju ekonomske krize se pojavijo še drugi problemi, kot so naraščajoča stopnja
brezposelnosti, vedno večji obseg korupcije in upadanje zaupanja do politike na splošno. V
delu bomo posebno pozornosti namenili predvsem problemu naraščajoče brezposelnosti, ki v
obdobju ekonomske prikrajšanosti postane druţbeni in politični problem. Della Porta in Diani
(2006, str. 38–39) namreč izpostavita, da višja stopnja brezposelnosti vpliva tudi na stabilnost
in varnost druţbe ter še poglablja druţbene neenakosti. Višja stopnja brezposelnosti naj bi
tako najpogosteje rezultirala v višjem protestnem potencialu.
Vsekakor pa je ključnega pomena pri protestnih akcijah kolektivno delovanje posameznikov.
Posledično smo se po pregledu literature odločili upoštevati tudi ta vidik razvitosti civilne
druţbe. Vključevanje in sodelovanje v prostovoljnih organizacijah, ad-hoc organizacijah,
raznih zdruţenjih in druţbenih gibanjih namreč pozitivno vpliva na širjenje nabora veščin in
virov, ki so potrebni za politično participacijo. Sami smo se odločili zdruţiti vse
spremenljivke, ki povprašujejo posameznike po njihovi pripadnosti in vključenosti v
raznorazne civilnodruţbene organizacije, saj bomo lahko le na ta način pridobili celoten
pogled na mobilizacijski potencial civilne druţbe in ustvarili popolnejšo predstavo o
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povezanosti s protestnim vedenjem. Te predpostavke pa lahko temeljijo tudi na
voluntarističnem modelu, ki povezuje ekonomsko krizo in pomanjkanje s politično
participacijo, saj lahko tudi pomanjkanje časa za angaţiranost v civilnodruţbenih
organizacijah poveţemo z niţjim protestnim potencialom.
V nadaljevanju sledi podrobnejša predstavitev zbranih hipotetičnih pogojev za pojav
protestnih akcij, in sicer izvor podatkov, operacionalizacija, priprava podatkov za analizo in
postopek dihotomizacije. Zaustavili pa se bomo tudi pri predstavitvi podobnosti in razlik med
posameznimi drţavami:
1)

pogoj materialne prikrajšanosti se nanaša na stopnjo materialne prikrajšanosti v

posameznih drţavah Evropske unije. Pod pogojem materialne prikrajšanosti ali deprivacije si
bomo namreč poskušali ustvariti splošno sliko gospodarskega stanja v posameznih drţavah na
ravni posameznika. Iz podatkov namreč lahko razberemo stopnjo materialnega pomanjkanja,
ki ga doţivljajo posamezniki v posameznih evropskih drţavah. Podatki so bili za potrebe
empirične analize pridobljeni na spletni strani evropskih statističnih podatkov Eurostat, kjer
smo za razširjeno obdobje 2007–2012 spremljali izbrano spremenljivko »Severe material
deprivation«, katere povprečne vrednosti za celotno obdobje so nas pripeljale do podatkov, ki
jih prikazuje Slika 3.2. Proučevano obdobje smo v primeru te spremenljivke razširili
predvsem v skladu z ţeljo, da bi pridobili bolj zanesljive in primerljive podatke o stopnji
materialne prikrajšanosti v posameznih drţavah.
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Slika 3.2: Prikaz podatkov o stopnji materialne prikrajšanosti za obdobje 2007–2012
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Vir: Eurostat (2019).
Iz grafičnih podatkov (Slika 3.2) je tako razvidno, da nekatere drţave precej izstopajo na obeh
straneh lestvice materialne prikrajšanosti. Med najmanj materialno prikrajšane posameznike v
obdobju 2007–2012 vsekakor spadajo drţavljani Luksemburga, kjer je materialno prikrajšanih
le 0,9% drţavljanov. Sledijo pa jim še drţavljani Nizozemske in Švedske z 1,9%. Le nekoliko
večji deleţ pa beleţita še Danska (2,6%) in Finska (3,1%). Na lestvici najbolj materialno
prikrajšanih posameznikov se na prvem mestu nahajajo drţavljani Bolgarije s 45,7-odstotnim
deleţem najbolj prikrajšanih posameznikov. Sledijo jim še Romunija (32,3 %), Latvija
(24,9%) in Madţarska (21,6%), ki med vsemi evropskimi drţavami beleţijo najvišje deleţe
materialno prikrajšanih posameznikov, kar je razvidno tudi iz grafične predstavitve podatkov,
kjer omenjene drţave bistveno izstopajo. Kot je razvidno iz grafa, znaša povprečna vrednost
materialne prikrajšanosti 10,5%, vendar pa smo pri dihotomizaciji zbranih podatkov v
programu Tosmana mejni prag postavili na vrednosti 8,0%, torej med Estonijo in Italijo, med
katerima je mogoče opaziti nekoliko večji skok. Ta vrednost pa je bila določena tudi tekom
procesa analize v programu Tosmana in je bila postavljena za razrešitev kontradiktornih
konfiguracij, ki so se pojavile pri izidu v primeru Estonije in Italije. Iz tega sledi naslednja
interpretacija podatkov: vrednosti, manjše od 8,0, so označene z 0 (materialno obilje ali
materialna dostopnost); vrednosti, večje od 8,0, pa so označene z 1 (materialna prikrajšanost).
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2)

Pogoj brezposelnosti se nanaša na stopnjo brezposelnosti, ki je zajela Evropsko unijo

z ekonomsko krizo. Posledično smo se torej osredotočili na obdobje 2008–2011, kjer nas
zanima, kakšen vzorec tvorijo povprečne vrednosti stopnje brezposelnosti v izbranem
obdobju. Podatke smo zbrali na spletni strani zbirke statističnih podatkov Eurostat. Za
potrebne analize pa smo izbrali spremenljivko »Unemployment–annual average«, pri čemer
smo s pomočjo dobljenih povprečnih vrednosti za proučevano obdobje prišli do ugotovitev, ki
jih prikazuje Slika 3.3.

Slika 3.3:Prikaz podatkov o povprečni stopnji brezposelnosti za obdobje 2008–2011
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Vir: Eurostat (2019).
Iz grafične predstavitve podatkov (Slika 3.3) o stopnji brezposelnosti lahko razberemo
precejšnje razlike med posameznimi evropskimi drţavami. Najvišje stopnje brezposelnosti v
obdobju 2008–2011 lahko zaznamo predvsem v Estoniji (12%), podobno tudi v Grčiji (12%),
na Irskem (12,4 %), Slovaškem (12,5%) in v Španiji (12,65%). Vsekakor pa z najvišjima
stopnjama brezposelnosti izstopata predvsem Latvija (15,2%) in Litva (13,2%). Kot je
razvidno iz grafa, znaša povprečna vrednost stopnje brezposelnosti 8,6%, vendar smo pri
dihotomizaciji zbranih podatkov v programu Tosmana mejni prag postavili na vrednosti
6,8 %. Ta vrednost je bila namreč določena tekom procesa analize v programu Tosmana in je
bila postavljena za razrešitev kontradiktornih konfiguracij. Mejni prag tako razmejuje
Romunijo (6,6%) in Nemčijo (6,9%), posledično se brezposelnost v Romuniji dihotomizira
kot 0 (nizka stopnja brezposelnost), brezposelnost v Nemčiji pa z 1 (visoka stopnja
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brezposelnosti). Iz tega je sledila naslednja interpretacija podatkov: vrednosti, višje od 6,8, so
bile označene z 1 (visoka stopnja brezposelnosti); vrednosti, niţje od 6,8, pa so bile označene
z 0 (nizka stopnja brezposelnosti).
3)

Pri proučevanju protestnega vedenja je bistvenega pomena tudi razvitost civilne

druţbe, zato nas bo v empirični analizi zanimalo tudi vključevanje in povezovanje
posameznikov v raznolike tipe civilnodruţbenih organizacij in zdruţenj. Podatke o
pripadnosti posameznikov raznoraznim tipom civilnodruţbenih organizacij smo pridobili iz
raziskave o evropskih vrednotah European Values Study (EVS), pri čemer smo uporabili
podatke iz četrtega vala raziskave EVS iz leta 2008 in za potrebe analize uporabili naslednje
vprašanje:
Ali pripadate:


organizacijam za socialno skrbstvo,



verskim organizacijam,



kulturnim organizacijam,



sindikatom,



političnim strankam/skupinam,



aktivnostim lokalne skupnosti,



organizacijam človekovih pravic,



organizacijam za varstvo okolja in ţivali,



mladinskim organizacijam,



športnim/rekreacijskim organizacijam,



organizacijam za pravice ţensk,



mirovnim organizacijam,



prostovoljnim zdravstvenim organizacijam,



drugo?

To vprašanje je torej vključevalo 15 spremenljivk, kjer so anketiranci lahko odgovarjali z
»da« ali »ne« pri vsakem posameznem tipu organizacije oz. aktivnosti. S pomočjo tega
vprašanja smo tako prišli do podatkov o deleţu vključevanja posameznikov v prostovoljne
organizacije in aktivnosti po posameznih drţavah.
Omenjene variable smo s pomočjo programa SPSS zdruţili v eno spremenljivko in na ta način
pridobili sestavljeno merilo (indeks) o vključevanju drţavljanov v civilnodruţbene
organizacije na individualni ravni. S funkcijo »count values« smo prešteli število odgovorov
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»da« in posledično dobili za vsakega posameznika število organizacij, v katere je vključen.
Teoretične vrednosti te nove spremenljivke so se gibale od 0 (vključenost v nič tipov
organizacij) do 15 (vključenost v vseh petnajst tipov organizacij). Zaradi velikega nabora
odgovorov smo tako v nadaljnjem koraku spremenljivko civilnadružba s pomočjo funkcije
»recode into different variable« rekodirali v novo spremenljivko civilnadružba2008, kjer smo
za nadaljnjo analizo vzeli kot merilo razvitosti civilne druţbe deleţe tistih posameznikov, ki
pripadajo najmanj dvema tipoma organizacij. S tem smo pridobili ţe bolj jasno sliko o
razvitosti in prostovoljnem angaţiranju civilne druţbe na ravni drţave (Slika 3.4).
Slika 3.4: Prikaz vključenosti drţavljanov v civilnodruţbene organizacije (deleţ anketirancev,
vključenih v najmanj dva tipa organizacij) v drţavah EU v letu 2008
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Vir: European Values Study (2008).
Z grafa (Slika 3.4) je mogoče razbrati precejšnje razlike v deleţu vključevanja posameznikov
v civilnodruţbene organizacije. Poudariti je treba, da grafične vrednosti prikazujejo deleţe
tistih posameznikov, ki se vključujejo v najmanj dva tipa civilnodruţbenih organizacij, kar je
v našem primeru tudi merilo razvitosti civilne druţbe v posameznih drţavah. Opazimo torej
lahko, da na enem koncu najbolj izstopa Danska (76,1%), kjer lahko govorimo o zelo razviti
in aktivni civilni druţbi. Sledijo ji še Nizozemska (68,7%), Finska (43,9%), Luksemburg in
Švedska (36%). Najmanj razvita civilna druţba pa je glede na podatke značilna za Poljsko
(4,2 %), ki ji sledijo še Malta in Španija (5,3%), pa tudi Madţarska (5,6%), Bolgarija in
Portugalska (7,9%). Kot je razvidno z grafa, znaša povprečna vrednost razvitosti civilne
druţbe 21,2%, vendar pa smo pri dihotomizaciji zbranih podatkov v programu Tosmana
mejni prag postavili na vrednosti 22,0%. V prvotnem poskusu minimalizacije smo namreč
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naleteli na kontradiktorno konfiguracijo, ki je nastala zaradi minimalnih razlik v razvitosti
civilne druţbe med Avstrijo in Veliko Britanijo, ki imata drugačen končni izid. Posledično
smo se odločili za razrešitev kontradiktorne konfiguracije na ta način, da smo iz minimizacije
izključili Veliko Britanijo, razloge pa bomo podrobneje razloţili v nadaljevanju. Iz tega sledi,
da lahko vrednosti, manjše od 22,0, interpretiramo z 0 (kar pomeni nerazvito civilno druţbo);
vrednosti, večje od 22,0, pa interpretiramo z 1 (kar pomeni razvito civilno druţbo).
4)

Pod pogojem razvitosti demokracije bomo poskušali v empirični analizi proučiti tudi

podobnosti in razlike med dvema sklopoma drţav, in sicer postsocialističnimi na eni strani in
zahodnoevropskimi na drugi strani. Med tranzicijske postsocialistične drţave v Evropski uniji
International Monetary Fund (IMF) v svojem poročilu Transition Economies: An IMF
Perspective on Progress and Prospects (2000) uvršča dve skupini drţav:
-

osrednje in vzhodnoevropske drţave: Bolgarija, Češka, Madţarska, Poljska,

Romunija, Slovaška, Slovenija,
-

baltske drţave: Estonija, Latvija, Litva.

Kot tranzicijske drţave smo torej označili nekdanje socialistične drţave, ki so spadale pod
vzhodnoevropski komunistični blok in so prehod v demokratični politični sistem doţivele po
razpadu Sovjetske zveze oz. večinoma po letu 1990. Te drţave se pogostokrat označujejo tudi
kot mlade demokracije, saj gre za drţave, ki so kot zadnje v relativno kratkem časovnem
obdobju doţivele preobrazbo in prehod iz avtoritarnega v demokratični sistem. Kot ţe rečeno,
pa v to skupino nismo uvrstili Španije, Grčije in Portugalske. Slednje se ravno tako
klasificirajo kot mlade demokracije, saj so prehod iz vojaških avtoritarnih reţimov v
demokracijo doţivele z začetkom tretjega vlada demokratizacije (Ferfila, 2008, str. 24–27;
Hobsbawm, 2017, str. 463–464).Vendar pa se sami bolj osredotočamo na nastale razlike med
dvema blokoma, ki sta se oblikovala v obdobju hladne vojne, zato smo se odločili za
razmejitev postsocialističnih drţav od zahodnoevropskih, kamor smo za potrebe procesa
dihotomizacije posledično uvrstili tudi Španijo, Portugalsko in Grčijo, ki se od
postsocialističnih drţav tudi drugače precej razlikujejo. Tranzicijske (postsocialistične) drţave
smo torej skozi proces dihotomizacije označili z vrednostjo 1. Na drugi strani pa smo z
vrednostjo 0 označili vse preostale zahodnoevropske drţave, za katere je značilna daljša
tradicija demokratične ureditve, in sicer sem spadajo: Avstrija, Belgija, Ciper, Danska,
Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska,
Portugalska, Švedska, Španija, Velika Britanija.
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Tabela 3.2: Tabela z dihotomiziranimi in nedihotomiziranimi podatki o pogojih in izidih za
obdobje 2008–2011
Primeri

Materialna
(ne)prikrajšanost
(%) (2007–2012)

Visoka/nizka
brezposelnost
(%) (2008–
2011)

(Ne)aktivna
civilna
druţba (%)
(2008)

Stare/mlade
demokracije

IZID
(prisotnost/odsotnost
protestov

Avstrija

0 (4,4)

0 (4,7)

1 (23,2)

0

0

Belgija

0 (5,7)

1 (7,6)

1 (32)

0

0

Bolgarija

1 (45,7)

1 (8,5)

0 (7,9)

1

0

Ciper

1 (11,6)

0 (5,8)

0 (11,7)

0

0

Češka

0 (6,5)

0 (6,3)

0 (18,5)

1

1

Danska

0 (2,6)

0 (6,1)

1 (76,1)

0

0

Estonija

0 (7,3)

1 (12)

0 (20,2)

1

0

Finska

0 (3,1)

1 (7,7)

1 (43,9)

0

0

Francija

0 (5,3)

1 (8,7)

0 (17,3)

0

1

Grčija

1 (13,3)

1 (12)

0 (8,1)

0

1

Irska

0 (6,6)

1 (12,4)

0 (21,6)

0

1

Italija

1 (9,1)

1 (7,8)

0 (18,4)

0

1

Latvija

1 (24,9)

1 (15,2)

0 (12)

1

0

Litva

1 (17,2)

1 (13,2)

0 (8,5)

1

0

Luksemburg

0 (0,9)

0 (4,8)

1 (36)

0

0

Madţarska

1 (21,6)

1 (10)

0 (5,6)

1

0

0 (6)

0 (6,5)

0 (5,3)

0

0

Nemčija

0 (5,1)

1 (6,9)

0 (15,5)

0

1

Nizozemska

0 (1,9)

0 (4,5)

1 (68,7)

0

0

Poljska

1 (15,9)

1 (8,6)

0 (4,2)

1

0

Portugalska

1 (9,1)

1 (11,1)

0 (7,9)

0

1

Romunija

1 (32,3)

0 (6,6)

0 (8,7)

1

1

Slovaška

1 (11,5)

1 (12,5)

0 (10,2)

1

0

Slovenija

0 (6,1)

0 (6,4)

1 (26,7)

1

0

Španija

0 (4,5)

1 (12,6)

0 (5,3)

0

1

Švedska
VB

0 (1,9)
0 (4,9)

1 (7,7)
1 (7,3)

1 (36)
0 (23,1)

0
0

0
1

Malta

Vir: Eurostat (2019), European Values Study (2008), International Monetary Fund (2000).
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3. 3

REZULTATI ANALIZE

Prvi korak za pripravo analize smo torej opravili v okviru dihotomizacije in priprave podatkov
na nadaljnjo analizo. V naslednjem koraku pa z analizo nadaljujemo v okviru programa
Tosmana, ki najprej na podlagi dihotomiziranih podatkov razvrsti drţave v skupine z enako
kombinacijo pogojev in izida. Iz dihotomiziranih podatkov v Tabeli 3.3 smo tako pridobili
pravilnostno tabelo, ki predstavlja vse obstoječe konfiguracije oz. kombinacije proučevanih
pogojev in izidov. Tabela je torej urejena glede na prisotnost (1) oz. odsotnost (0) izida.

Tabela 3.3: Pravilnostna tabela
Primeri
Češka
Francija,
Irska,
Nemčija,
Španija
Romunija
Grčija, Italija,
Portugalska
Malta
Avstrija,
Danska,
Luksemburg,
Nizozemska
Slovenija
Estonija
Belgija,
Finska,
Švedska
Ciper
Bolgarija,
Latvija, Litva,
Madţarska,
Poljska,
Slovaška

mat_dep
0

brezpos
0

civil_druţb
0

razv_dem
1

IZID
1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
0

0
1

1
0

1
1

0
0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

Vir: Created with Tosmana Version 1.6

Program Tosmana nam v okviru csQCA analize poda različne grozde ali skupke primerov, ki
pod različnimi kombinacijami pogojev privedejo do enakih izidov. Iz tega nabora raznolikih
kombinacij lahko razberemo, da izid 1 (prisotnost protestov) lahko razlagamo kar z 10
primeri, pri čemer pa se kombinacije pogojev med seboj razlikujejo. Posledično se oblikujejo
štiri konfiguracije pogojev, ki privedejo do izida 1:
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-

Francija, Irska, Nemčija in Španija se ujemajo v nizki stopnji materialne prikrajšanosti

med drţavljani oz. lahko govorimo o visoki stopnji materialnega blagostanja, hkrati pa tudi v
višji stopnji brezposelnosti, v nizki stopnji razvitosti civilne druţbe, poleg tega pa gre tudi za
drţave z daljšo demokratično tradicijo, z izjemo Španije, ki se je šele v sedemdesetih letih
osvobodila avtoritarnega reţima;
-

Grčija, Italija in Portugalska se ujemajo predvsem v visoki stopnji materialne

prikrajšanosti drţavljanov, skupaj z visoko stopnjo brezposelnosti in manj razvito civilno
druţbo. Gre torej za geografsko in kulturno zelo podobne drţave, vendar pa je za Italijo
značilna nekoliko daljša demokratična tradicija kot v primeru Portugalske in Grčije, ki sta šele
v sedemdesetih letih doţiveli prehod iz avtoritarnega reţima v demokracijo;
-

na drugi strani pa Češka in Romunija kot postsocialistični drţavi tvorita vsaka svojo

konfiguracijo, ki privede do prisotnosti protestne participacije. Na Češkem torej do protestnih
aktivnosti privede nizka stopnja materialne prikrajšanosti drţavljanov v kombinaciji z nizko
stopnjo brezposelnosti in nerazvitostjo civilne druţbe. Na drugi strani pa v Romuniji pride do
protestnih akcij zaradi kombinacije razlogov, ki vključujejo visoko stopnjo materialnega
pomanjkanja drţavljanov skupaj z nizko stopnjo brezposelnosti in nizko stopnjo razvitosti
civilne druţbe.
Izid 0 (odsotnost protestov) lahko razloţimo kar s 17 primeri, kjer se sklopi konfiguracij
ponovno med seboj bistveno razlikujejo. Oblikujemo namreč lahko sedem kombinacij
pogojev, ki privedejo do odsotnosti protestov:
-

Avstrija, Danska, Luksemburg in Nizozemska se uvrščajo med drţave z daljšo

demokratično tradicijo in skupaj tvorijo svojo konfiguracijo pogojev, ki privedejo do
odsotnosti protestov. Ujemajo se namreč v nizki stopnji materialne prikrajšanosti drţavljanov,
v nizki stopnji brezposelnosti in v visoki stopnji razvitosti civilne druţbe;
-

tudi Belgija, Finska in Švedska se uvrščajo med drţave z daljšo demokratično

tradicijo, za katere naj bi bila odsotnost protestov povezana z nizko stopnjo materialne
prikrajšanosti v kombinaciji z visoko stopnjo brezposelnosti in visoko stopnjo razvitosti
civilnodruţbenega delovanja;
-

Malta, Ciper, Slovenija in Estonija tvorijo svoje kombinacije pogojev, ki privedejo do

odsotnosti protestnih akcij. Ciper in Malta se ujemata v daljši demokratični tradiciji, poleg
tega pa tudi v nizki stopnji brezposelnosti in v nizki stopnji razvitosti civilne druţbe. Na drugi
strani pa sta Slovenija in Estonija obe tranzicijski drţavi, ki se ujemata zgolj v nizki stopnji
materialne prikrajšanosti med drţavljani. V tej skupinici drţav je Slovenija izjema, kar se tiče
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razvitosti civilne druţbe, poleg tega pa je Estonija edina, ki se sooča z višjo stopnjo
brezposelnosti med drţavljani;
-

Bolgarija, Latvija, Litva, Madţarska, Poljska in Slovaška kot postsocialistične drţave

skupaj tvorijo konfiguracijo, ki privede do odsotnosti protestov zaradi kombinacije pogojev,
ki se povezujejo v visoko stopnjo materialne prikrajšanosti in brezposelnosti med drţavljani
skupaj z nizko stopnjo razvitosti civilne druţbe.

Slika 3.5: Diagram VENN

Vir: Created with Tosmana Version 1.6

Razporejenost primerov in različnih konfiguracij, ki jih tvorijo posamezni pogoji, je zelo
dobro ilustrirana tudi s pomočjo diagrama VENN (Slika 3.5), ki razporeja posamezne skupine
drţav glede na značilnosti pogojev. Iz diagrama je razvidno, kje se nahajajo posamezni
primeri oz. drţave glede na prisotnost ali odsotnost posameznih pogojev. Ločeno lahko
opazujemo konfiguracije, ki pojasnjujejo izid 0 oz. odsotnost protestnih aktivnosti (roza
barva), in konfiguracije, ki pojasnjujejo izid 1 oz. prisotnost protestnih akcij (zelena barva).
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Poleg tega lahko na diagramu VENN opazimo nekaj praznih polj, ki označujejo konfiguracije,
ki so teoretično (logično) moţne, vendar jih primeri, vključeni v analizo, ne razlagajo
(pokrivajo). Gre torej za konfiguracije, ki jih program prepozna kot logične ostanke
(označeno z R).
Logični ostanki (logical remainders) nam pomagajo ustvariti ali oblikovati bolj preproste in
skromne zapise formul pri minimizaciji izidov. Program namreč v analizo vključi tudi
»primere« (kombinacije pogojev), ki do sedaj niso bili opazovani ter v VENN diagramu
predstavljajo prazne okvirje. V analizo smo vključili štiri pogoje, kar pomeni, da lahko
ustvarimo 16 potencialnih kombinacij oz. konfiguracij (24 ). Vendar pa lahko iz zgornjega
diagrama in pravilnostne tabele razberemo zgolj 11 vključenih konfiguracij. Posledično nam
ostane pet konfiguracij logičnih ostankov (ki predstavljajo potencialne konfiguracije
primerov), s pomočjo katerih si v analizi lahko pomagamo pri oblikovanju bolj preproste
minimalne formule. Pri analizi z logičnimi ostanki program prikaţe izhodiščne kombinacije,
ki so teoretično še moţne in niso bile še pokrite v okviru prvotne navadne analize. Slednje so
označene kot »poenostavljene predpostavke« (simplifying assumptions), kjer program izbere
najprimernejše kombinacije in jih doda k ţe opazovanim primerom (Rihoux in Ragin, 2009,
str. 59–60).
Pri csQCA si moramo prav tako prizadevati, da dobimo »čist« diagram oz. pravilnostno
tabelo, ki naj ne bi vključevala kontradiktornih konfiguracij (označeno s C). Kontradiktorne
konfiguracije (contradictory configurations) so tako eden izmed problemov, do katerega pride
v primeru, ko identični pogoji pri različnih primerih privedejo do različnih izidov – gre za
logično kontradikcijo, ki jo je treba razrešiti in odpraviti še pred pričetkom minimizacije
izidov oz. nadaljnje analize (prav tam, str. 44, 132). Vendar pa je treba poudariti, da
kontradiktorne konfiguracije niso vedno negativno opredeljene, saj nas ţe na začetku analize
prisilijo podrobneje proučiti in spoznati proučevane primere. Z razreševanjem kontradiktornih
konfiguracij dobimo priloţnost, da se poglobljeno seznanimo s posameznimi primeri in
pogoji, hkrati pa se odpre prostor za ponovni razmislek o teoretični podlagi in nadaljnjih
moţnostih usklajevanja podatkov (prav tam, str. 48).
V nadaljevanju bomo s pomočjo Tosmane in pridobljenih dihotomiziranih podatkov prišli do
poenostavitve posameznih konfiguracij pogojev in izidov, ki smo jih izpisali v pravilnostni
tabeli. S pomočjo tega koraka minimizacije izidov bomo namreč pridobili posamezne formule
zapisov pogojev, ki privedejo do odsotnosti ali prisotnosti protestnih akcij. Dobili bomo
65

poenostavljeno različico kombinacij pogojev, ki lahko privede do izida 1 (prisotnost
protestnih akcij) ali do izida 0 (odsotnost protestnih akcij).
Rezultat minimizacije za izid 1 (prisotnost protestov)
Če se najprej osredotočimo na poenostavljene kombinacije, ki vodijo do prisotnosti protestov
(izid 1), lahko opazimo, da do slednjega vodita dve kombinaciji oz. enačbi, kar je razvidno iz
zapisa enačbe minimizacije izida 1 (brez in z vključenimi logičnimi ostanki).

Slika 3.6: Minimizacija izida 1 (brez in z vključenimi logičnimi ostanki)
brezpos* TRANZ
(Češka + Romunija)

+

civil

BREZPOS* tranz

prisotnost
protestov

(Francija, Irska, Nemčija, Španija+ Grčija,
Italija, Portugalska)

Kot je razvidno iz enačbe (Slika 3.6), lahko govorimo o dveh (zadostnih) kombinacijah
pogojev za pojav protestnih akcij (izid 1):
-

nizka stopnja brezposelnosti v kombinaciji s prisotnostjo tranzicije iz socializma in z

odsotnostjo razvite civilne druţbe
ali
-

visoka stopnja brezposelnosti v kombinaciji z daljšo demokratično tradicijo (odsotnost

tranzicije) in z odsotnostjo razvite civilne druţbe.
V tej enačbi je treba izpostaviti predvsem pomen nerazvitosti oz. šibkosti civilne druţbe, ki se
je izkazala kot nujni pogoj za prisotnost protestov. Iz teorije izhaja namreč obratna situacija
(glej npr. Bernhagen in Marsh, 2006; Norris in drugi, 2005), kjer naj bi obstajale pozitivne
povezave med višjo stopnjo vključevanja v civilnodruţbene organizacije in posledično višjo
stopnjo politične participacije, in sicer tako v formalnih kot v neformalnih oblikah politične
participacije. Iz naše enačbe namreč izhaja ravno nasprotna povezava, ki ustvari razmerje med
nerazvito civilno druţbo in višjo stopnjo protestne participacije.
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Na tem mestu pa je treba izpostaviti tudi pomen odsotnosti pogoja materialnega pomanjkanja
v tej enačbi. Iz teorije o relativni deprivaciji (glej npr. Kern in drugi, 2015; Grasso in Guigni,
2016) namreč izhaja, da naj bi bila materialna prikrajšanost drţavljanov v tesni povezavi z
oblikovanjem frustracij in nezadovoljstva, kar naj bi še posebej v obdobju ekonomske krize
rezultiralo v protestnih akcijah. Ravno nasprotno pa v naši analizi minimizacije izida 1
materialna deprivacija ni bila prepoznana kot relevanten pogoj za prisotnost protestov v
navedenih drţavah, kar se bolj sklada z voluntarističnim modelom, kjer ima pomanjkanje
virov pomemben vpliv na niţjo stopnjo politične participacije med drţavljani.
Prva kombinacija pogojev je tako značilna predvsem za tranzicijski postsocialistični drţavi
Češko in Romunijo, ki posledično privede do pojava protestnih akcij. Druga kombinacija
pogojev pa je značilna za drţave z daljšo demokratično tradicijo, ki se soočajo z večjim
problemom brezposelnosti, kar velja za Francijo, Irsko, Nemčijo in Španijo na eni strani, na
drugi pa tudi za Grčijo, Italijo in Portugalsko.
Nizka stopnja razvitosti civilne druţbe je vsekakor izpostavljena kot nujen pogoj za prisotnost
protestov, kar je razvidno iz obeh kombinacij pogojev. Najniţjo raven mobiliziranih
drţavljanov v civilnodruţbenih organizacijah beleţi Španija, ki ji sledijo še Portugalska,
Romunija in Grčija, medtem ko je za preostale zahodnoevropske drţave značilna nekoliko
višja stopnja aktivnih drţavljanov. Na drugi strani pa je v obeh kombinacijah pogojev stopnja
brezposelnosti skupaj z razvitostjo demokracije prepoznana kot zadosten pogoj za prisotnost
protestnih akcij v omenjenih drţavah. Najvišja stopnja brezposelnosti je vsekakor značilna za
zahodnoevropsko drţavo, in sicer Španijo, tesno pa ji sledijo še Irska, Grčija in Portugalska.
Pogoja brezposelnosti in razvitosti demokracije iz enačbe vsekakor izstopata. V prvi
kombinaciji lahko namreč opazimo odsotnost pogoja brezposelnosti in prisotnost pogoja
tranzicije, v drugi kombinaciji pa velja ravno obratno, saj lahko opazimo prisotnost pogoja
brezposelnosti in odsotnost pogoja tranzicije. V tem primeru se je tako ustvarila precej
nenavadna situacija, kjer lahko govorimo o »enakovrednosti« teh dveh različnih kombinacij
pogojev, saj je v prvi kombinaciji brezposelnost odsotna in tranzicija prisotna, v drugi
kombinaciji pa velja ravno obratno.
Rezultat minimizacije za izid 0 (odsotnost protestov)
V nadaljevanju so predstavljene kombinacije pogojev (»vzročne poti«), ki vodijo do
odsotnosti protestov (izid 0), kjer lahko opazimo, da do slednjega vodijo štiri moţne
kombinacije pogojev, kot je razvidno iz zapisa enačbe minimizacije izida 0 brez vključenih
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logičnih ostankov. Te vzročne poti vodijo do enakega izida, in sicer odsotnosti protestov v
proučevanem obdobju ekonomske krize od leta 2008 do leta 2011. Pri minimizaciji izida 0
smo dobili večje število moţnih konfiguracij, saj je treba vzeti v obzir večje število primerov
(drţav), ki se v proučevanem obdobju niso soočale s tako obseţnimi in mnoţičnimi protesti,
kamor se uvršča večina zahodnoevropskih drţav, vendar pa tudi velika večina mlajših
vzhodnoevropskih tranzicijskih drţav.

Slika 3.7: Minimizacija izida 0 (brez logičnih ostankov)
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Do odsotnosti protestnih akcij (izida 0) vodijo štiri moţne konfiguracije pogojev, ki
sestavljajo enačbo (Slika 3.7), in sicer:
-

nizka stopnja materialne deprivacije ali prikrajšanosti v kombinaciji z visoko

razvitostjo civilne druţbe in z daljšo demokratično tradicijo;
-

nizka stopnja materialne prikrajšanosti skupaj z nizko stopnjo brezposelnosti med

drţavljani in visoko razvitostjo civilne druţbe;
-

visoka stopnja brezposelnosti v kombinaciji z nerazvito civilno druţbo in krajšo

demokratično tradicijo (tranzicija iz socializma);
-

nizka stopnja brezposelnosti skupaj z nerazvito civilno druţbo in v kombinaciji z

daljšo demokratično tradicijo.
Prva in druga kombinacija pogojev, ki vodijo do odsotnosti protestov, sta značilni predvsem
za drţave z daljšo demokratično tradicijo, in sicer za Avstrijo, Dansko, Luksemburg,
Nizozemsko, poleg tega pa tudi za Belgijo, Finsko in Švedsko ter Slovenijo, ki predstavlja
samostojno konfiguracijo pogojev. Govorimo lahko o precejšnji podobnosti Slovenije s
preostalimi zahodnoevropskimi drţavami, saj je zanjo značilna kombinacija odsotnosti
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materialne deprivacije in brezposelnosti, skupaj s prisotnostjo razvite civilne druţbe. Vendar
pa se od zahodnoevropskih drţav razlikuje v izhodiščni kombinaciji, in sicer v pogoju
razvitosti demokracije kot edina tranzicijska drţava v tej kombinaciji. Tretja konfiguracija
pogojev skupaj povezuje večino bivših socialističnih drţav, in sicer Bolgarijo, Latvijo, Litvo,
Madţarsko, Poljsko, Slovaško in Estonijo. Četrta kombinacija pa je značilna le za Ciper in
Malto.
Opazimo lahko, da večina zahodnoevropskih drţav z daljšo demokratično tradicijo beleţi višji
deleţ razvitosti civilne druţbe, kjer se na prvem mestu nahaja Danska z najvišjo stopnjo
pripadnosti civilnodruţbenim organizacijam. Tesno pa ji sledijo še preostale razvitejše
zahodnoevropske in skandinavske drţave, in sicer Nizozemska, Finska, Švedska in
Luksemburg. Edino izjemo na tem področju predstavlja Slovenija, ki kot edina
postsocialistična drţava beleţi višjo raven aktivnejšega civilnodruţbenega organiziranja med
drţavljani, s čimer se nekoliko bolj pribliţuje razvitejšim zahodnoevropskim drţavam.
Pomembno je izpostaviti tudi vlogo, ki jo v teh enačbah različnih konfiguracij pogojev odigra
tudi stopnja brezposelnosti. Na eni strani je za zahodnoevropske drţave z daljšo demokratično
tradicijo značilna nizka stopnja brezposelnosti, ki naj bi posledično vplivala na odsotnost
protestov. Predvsem Avstrija, Nizozemska in Luksemburg beleţijo med vsemi proučevanimi
drţavami najniţje stopnje brezposelnosti, poleg tega pa govorimo o nizki stopnji
brezposelnosti tudi v primeru Malte in Cipra. Na drugi strani pa je med postsocialističnimi
drţavami, ki so šele donedavno doţivele tranzicijski prehod v demokracijo, opaziti drugačen
odziv. V primeru teh drţav namreč velja ravno obratno, saj višja stopnja brezposelnosti (v
kombinaciji s kratkotrajno demokratično tradicijo) posledično privede do odsotnosti
protestnih akcij. Omenjene drţave namreč beleţijo precej visoke stopnje brezposelnosti, kar je
še posebej značilno za Latvijo in Litvo, ki beleţita najvišjo stopnjo brezposelnosti v
primerjavi z ostalimi proučevanimi drţavami.
Med zahodnoevropskimi drţavami je izpostavljena tudi nizka stopnja materialne
prikrajšanosti, ki v kombinaciji z razvito civilno druţbo in nizko stopnjo brezposelnosti v
obdobju ekonomske krize privede do odsotnosti protestov v teh drţavah. To velja predvsem
za razvitejše demokracije, kot so Luksemburg, Nizozemska, Švedska, Danska, Finska itd.
Presenetljivo pa se v tej skupini kombinacij pojavi tudi Slovenija kot edina postsocialistična
drţava, ki beleţi najniţji deleţ materialne deprivacije.
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3. 4

UGOTOVITVE

S pomočjo minimizacije izidov smo prišli do poenostavljenih in preprostih izpisov
kombinacij pogojev, ki v določenih okoliščinah (kot je na primer obdobje ekonomske krize)
privedejo do prisotnosti ali odsotnosti protestnih akcij v proučevanih drţavah Evropske unije.
Skozi analizo je bilo mogoče opaziti, da se pojavljajo velike razlike med zahodnoevropskimi
in postsocialističnimi drţavami, kar je glede na njihovo zgodovinsko ozadje in razlike v
trajanju demokratične tradicije pričakovano, vendar se bomo k temu vrnili v nadaljevanju.
Prvi korak tega poglavja bo namreč splošna predstavitev različnih kombinacij pogojev, ki
privedejo do prisotnosti/odsotnosti izida, sledila pa bo predstavitev posameznih pogojev v
povezavi z zastavljenimi hipotezami in teoretičnimi predpostavkami.
Ugotovili smo lahko, da do prisotnosti/odsotnosti protestnih akcij vodijo različne kombinacije
pogojev. Do prisotnosti protestnih akcij tako pride ob odsotnosti nujnega pogoja razvite
civilne druţbe skupaj z dvema zadostnima enakovrednima kombinacijama odsotnosti
brezposelnosti ter prisotnosti tranzicije v primeru Češke in Romunije na eni strani ter
prisotnostjo brezposelnosti in odsotnostjo tranzicije v primeru Francije, Irske, Nemčije,
Španije ter Grčije, Italije in Portugalske na drugi strani.
Do odsotnosti protestnih akcij pa vodijo kar štiri zadostne kombinacije pogojev, kjer so v
različnih kombinacijah prisotni vsi štirje proučevani pogoji. Do odsotnosti protestov tako
pride v kombinaciji odsotnosti materialne deprivacije, skupaj s prisotnostjo razvite civilne
druţbe in odsotnostjo tranzicije v primeru Belgije, Finske, Švedske in Avstrije, Danske,
Luksemburga in Nizozemske. Za zadnje štiri drţave je značilna tudi naslednja kombinacija,
kjer govorimo o odsotnosti brezposelnosti, kar je značilno tudi za Slovenijo kot edino
postsocialistično drţavo, ki se nahaja v tej kombinaciji skupaj z zahodnoevropskimi drţavami.
V primeru preostalih postsocialističnih drţav (Bolgarija, Latvija, Litva, Madţarska, Poljska,
Slovaška in Estonija) pa do odsotnosti protestov vodi prisotnost brezposelnosti skupaj z
odsotnostjo razvite civilne druţbe in prisotnostjo tranzicije. Zadnjo samostojno kombinacijo
predstavljata Ciper in Malta, ki skupaj tvorita kombinacijo odsotnosti brezposelnosti, skupaj z
odsotnostjo razvite civilne druţbe in odsotnostjo tranzicije.
Razvitost civilne druţbe
Kot ključno ugotovitev je treba izpostaviti predvsem razvitost civilne druţbe. Pri izidu
prisotnosti protestov je bila namreč odsotnost civilne druţbe prepoznana kot nujen pogoj, in
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sicer v kombinaciji dveh drugih pogojev, ki ju tvorita odsotnost brezposelnosti in prisotnost
tranzicije (postsocialistične drţave) ter na drugi strani prisotnost brezposelnosti in odsotnost
tranzicije (zahodnoevropske drţave).
Na drugi strani pa je bila razvitost civilne druţbe zadosten pogoj v kombinacijah, ki so vodile
do odsotnosti protestov. V tem primeru sta tako prisotnost kot odsotnost razvite civilne druţbe
privedli do odsotnosti protestnih akcij. Na eni strani je namreč prisotnost razvite civilne
druţbe (v kombinaciji z drugimi pogoji) privedla v razvitih zahodnoevropskih drţavah do
odsotnosti protestov. Tukaj izjemo predstavlja zgolj Slovenija, ki se kot edina
postsocialistična drţava uvršča v kombinacijo z zahodnoevropskimi drţavami. Na drugi strani
pa do odsotnosti protestov privede tudi odsotnost civilne druţbe (v kombinaciji z drugimi
pogoji), kar je značilno za postsocialistične drţave ter Ciper in Malto.
Brezposelnost
Pogoj brezposelnosti se v različnih kombinacijah vedno pojavi kot dejavnik, ki privede tako
do prisotnosti kot do odsotnosti protestov, vendar pa ga ni mogoče prepoznati kot nujni pogoj
niti kot zadostni pogoj, saj se vedno nahaja le v kombinaciji z drugimi pogoji. Pomembno
kombinacijo tvori predvsem v primeru prisotnosti protestov, kjer je mogoče opaziti dve
enakovredni kombinaciji pogojev. V prvi kombinaciji tako do prisotnosti protestov v primeru
Češke in Romunije privede odsotnost brezposelnosti (skupaj s prisotnostjo tranzicije), v drugi
kombinaciji pa do prisotnosti protestov v primeru zahodnoevropskih drţav privede prisotnost
brezposelnosti (skupaj z odsotnostjo tranzicije).
Odsotnost/prisotnost brezposelnosti pa je relevantna tudi v primeru proučevanja odsotnosti
protestov, saj skoraj vse kombinacije vključujejo pogoj brezposelnosti. Edina izjema je
značilna za Belgijo, Finsko in Švedsko, kjer pogoj brezposelnosti v nastali kombinaciji ni bil
prepoznan kot relevanten. V primeru drugih zahodnoevropskih drţav pa odsotnost
brezposelnosti v kombinaciji z drugimi pogoji privede do odsotnosti protestov, kjer izjemo
predstavlja zgolj postsocialistična Slovenija. Do obratne situacije pa pride v primeru
postsocialističnih drţav, kjer do odsotnosti protestov privede prisotnost brezposelnosti v
kombinaciji z drugimi pogoji.
Razvoj demokracije
Dejavnik razvitosti demokracije smo preučevali v okviru prisotnosti oz. odsotnosti tranzicije v
posameznih evropskih drţavah, posledično se na ta termin nanašamo tudi v nadaljevanju.
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Razvitost demokracije (tranzicija) je bila torej prepoznana kot pomemben pogoj, saj se je kot
relevanten dejavnik pojavila v vseh nastalih kombinacijah pogojev (z izjemo Slovenije).
Prisotnost ali odsotnost tranzicije lahko namreč spodbuja ali pa zavira protestne aktivnosti,
vendar pa je hkrati ni mogoče prepoznati kot nujen ali kot zadosten pogoj sam po sebi.
Ugotovili smo namreč lahko, da do prisotnosti protestov lahko privedeta tako prisotnost
(Češka in Romunija) kot odsotnost (zahodnoevropske drţave) procesa tranzicije v
kombinaciji z drugimi pogoji.
Tudi do odsotnosti protestov lahko privedeta tako prisotnost kot odsotnost tranzicije. Na eni
strani namreč odsotnost tranzicije v razvitih zahodnoevropskih drţavah (Avstriji, na
Danskem, v Luksemburgu, na Nizozemskem, v Belgiji, na Finskem, Švedskem) privede do
odsotnosti protestov. V tem primeru zgolj Slovenija predstavlja edino izjemo, kjer pogoj
tranzicije ni bil prepoznan kot relevanten za izid odsotnosti protestov. Na drugi strani pa v
postsocialističnih drţavah (Bolgariji, Latviji, Litvi, na Madţarskem, Poljskem, Slovaškem in
v Estoniji) ravno prisotnost tranzicije v kombinaciji z drugimi pogoji privede do odsotnosti
protestov.
Materialna deprivacija
Pogoj materialne deprivacije se ni izkazal kot relevanten pri proučevanju prisotnosti
protestnih akcij, saj se ne pojavi v nobeni izmed poenostavljenih kombinacij pogojev za izid
1. Na drugi strani pa je odsotnost materialne deprivacije relevantna pri proučevanju odsotnosti
protestov, saj se pojavi v dveh kombinacijah pogojev, ki vključujejo zahodnoevropske drţave
in Slovenijo, ki kot edina postsocialistična drţava predstavlja izjemo. V primeru
zahodnoevropskih drţav je bila namreč odsotnost materialne deprivacije v kombinaciji z
drugimi pogoji prepoznana kot pogoj za odsotnost protestov.
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4

ZAKLJUČEK

Osrednji poudarek magistrskega dela je bil namenjen nekonvencionalni politični participaciji,
in sicer protestnim oblikam participacije. Pri proučevanju protestnih akcij smo se osredotočili
na razloge, ki so v obdobju ekonomske krize (2008–2011) privedli do pojava ali odsotnosti
mnoţičnih protestov v proučevanih evropskih drţavah. Pri proučevanju protestnih akcij smo
tako zasledovali osrednje raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili na začetku primerjalne
analize in se osredotoča na kombinacije pogojev ali vzrokov, ki so v obdobju ekonomske
krize privedle do prisotnosti ali odsotnosti protestnih akcij v drţavah Evropske unije. Z
uporabo kvalitativne primerjalne analize (oziroma csQCA) in dihotomiziranimi podatki smo
torej poskušali ugotoviti, kateri so tisti zadostni pogoji ali kombinacije pogojev, ki v
proučevanih drţavah lahko privedejo do prisotnosti ali odsotnosti izida. Pri tem smo se
osredotočili na štiri dejavnike, in sicer razvitost civilne druţbe, brezposelnost, materialno
deprivacijo in razvitost demokracije. Rezultat opravljene analize je bil nastanek različnih
vzročnih poti, ki lahko privedejo do izida 1 (prisotnost protestov) ali do izida 0 (odsotnost
protestov).
Razvitost civilne druţbe
Nastale vzročne poti nam pomagajo interpretirati tako pomen posameznih pogojev kot
vzporedne povezave, ki jih ti pogoji tvorijo v kombinaciji drug z drugim. Iz kombinacij
pogojev lahko izpostavimo predvsem razvitost civilne druţbe, ki je bila prisotna v vseh
nastalih kombinacijah, pri čemer je bila odsotnost razvite civilne druţbe prepoznana kot nujen
pogoj za prisotnost protestov, na drugi strani pa sta bili v določenih kombinacijah tako
prisotnost kot tudi odsotnost razvite civilne druţbe prepoznani kot pogoj za odsotnost
protestov. Ugotovili smo torej lahko, da je prišlo do obratnega rezultata. Na eni strani lahko
pasivno civilno druţbo poveţemo s prisotnostjo protestov, kar je mogoče razloţiti
predvsem skozi teoretično podlago teorije relativne deprivacije, saj v kombinaciji z visoko
stopnjo brezposelnosti pride do nastanka zamer, ki se izraţajo skozi protestno vedenje. To je
značilno predvsem za zahodnoevropske drţave, kot so Francija, Irska, Nemčija, Španija,
Grčija, Italija in Portugalska. Večina teh drţav je bila namreč v obdobju ekonomske krize
najbolj gospodarsko prizadeta, kar so občutili tudi drţavljani. Od leta 2008 dalje so jih zajele
mnoţične demonstracije in protesti, ki so bili predvsem reakcija na posledice ekonomske
krize in sprejete varčevalne ukrepe. V tem kontekstu se najpogosteje izpostavlja primer
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Španije, kjer je v tistem obdobju nastalo največje protestno gibanje Indignados (ali gibanje
15M). Le-to je dobilo globalen vpliv, saj je postavljalo temelje drţavljanskega upora kot
kritiko tedanje politične in ekonomske situacije. Protesti gibanja Indignados so izraţali
nezadovoljstvo in razočaranost nad načinom reševanja gospodarske krize, hkrati pa tudi
zahteve za spremembo strukture politične institucionalne ureditve, kjer je šlo za kritiko
koncepta predstavniške demokracije kot take. Vpliv tega gibanja je bilo mogoče zaznati v
številnih evropskih drţavah, pomembna posledica pa je bil tudi nastanek radikalnejših
političnih strank, kot sta bili Podemos v Španiji in Syriza v Grčiji (Martinez Lopez in
Domingo San Juan, 2014, str. 11–12; Kyriakidou in Olivas-Osuna, 2017, str. 2–4). To nas
lahko privede tudi do sklepa, da je slabše razvita civilna druţba v teh drţavah predstavljala
nekakšno podlago za obseţnejša protestna gibanja. Nerazvita civilna druţba namreč pomeni
manjše moţnosti za uresničevanje interesov drţavljanov ter posledično manjši vpliv na
politične odločitve, ki jih drţavljani potem zahtevajo in uresničujejo po drugačni poti, tudi
skozi protestna gibanja. Slednja so tako prispevala k oblikovanju razvite in močne civilne
druţbe, hkrati pa so tudi vplivala na vedenje drţavljanov in na druţbene odnose, saj so
drţavljanom omogočila, da za izraţanje svojih mnenj uporabljajo drugačne komunikacijske
poti. Kot izpostavljata Martinez Lopez in Domingo San Juan (2014, str. 26), je to še posebej
bistvenega pomena v drţavah, za katere je značilna nizka stopnja civilnodruţbenega in
sindikalnega delovanja.
Na drugi strani pa lahko pasivno civilno druţbo poveţemo tudi z odsotnostjo protestov,
kar je značilno predvsem za postsocialistične drţave. To povezavo lahko razloţimo s pomočjo
voluntarističnega modela, ki pomanjkanje virov povezuje z niţjo stopnjo politične
participacije. V postsocialističnih drţavah se je tako v kombinaciji z visoko stopnjo
brezposelnosti ustvarilo negativno razmerje med ekonomsko krizo in politično participacijo,
kjer materialna prikrajšanost v obdobju ekonomske krize ne vodi do protestov. Na drugi strani
pa lahko govorimo tudi o pomanjkanju veščin za protestno participacijo, kar je predvsem
posledica zapuščine komunističnega reţima, ki je s strogim nadzorom in represijo nad
drţavljani pomembno vplival na percepcijo politične participacije in civilnodruţbenega
delovanja. V postsocialističnih drţavah tako niso uspeli razviti kulture civilnodruţbenega
delovanja, saj je v preteklosti njihova participacija potekala pod pritiskom oblasti, hkrati pa je
tudi sodelovanje v civilnodruţbenih organizacijah temeljilo na določeni meri nadzora in
prisile. Postsocialistične drţave so doţivele številne spremembe, vendar pa ostaja vloga
tradicije še vedno izredno močna in hkrati globoko ukoreninjena v druţbeno zavest
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drţavljanov. Poleg socializacijske zapuščine komunističnega reţima, ki je pomembno vplivala
na oblikovanje vzorcev in tradicije politične participacije, ne gre zanemariti tudi pomena
tranzicijskih prehodov, kjer naj bi tudi način tranzicije ustvaril manj stabilne in šibkejše
demokracije, kjer razmah korupcije in zlorabe poloţajev moči vplivajo na naraščajočo stopnjo
nezaupanja med drţavljani in na niţjo stopnjo razvitosti socialnega kapitala. To pa se odraţa
tudi v niţji stopnji pripravljenosti in motiviranosti drţavljanov za politično in civilnodruţbeno
angaţiranje.
Do odsotnosti protestov vodi tudi aktivna civilna druţba, ki v kombinaciji z nizko
materialno deprivacijo rezultira v odsotnosti protestov v razvitejših zahodnoevropskih
drţavah, kot so Avstrija, Danska, Luksemburg, Belgija, Nizozemska, Finska, Švedska in
Slovenija. Zakaj torej v teh drţavah razvita civilna druţba ni v obdobju ekonomske krize
privedla do obseţnejših protestov? To povezavo lahko deloma razloţimo s teorijo zamer. Te
drţave namreč v kriznem obdobju niso bile zelo prizadete, kar se kaţe v nizkih stopnjah
brezposelnosti in v nizkih stopnjah materialne prikrajšanosti, ki je značilna za te drţave.
Posledično v teh razvitih demokracijah niso nastali pogoji, ki bi rezultirali v kopičenju zamer
in izbruhih nezadovoljstva v obliki protestnih akcij. Na podlagi visoko razvite civilne druţbe
pa lahko sklepamo, da drţavljani civilnodruţbene organizacije uporabljajo kot nekakšno
orodje, prek katerega rešujejo svoje probleme in uresničujejo interese. Posledično torej za
reševanje
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»komunikacijskega« kanala v obliki protestnih akcij, saj vse svoje potrebe zadovoljijo prek
razširjenih mreţ civilnodruţbenih organizacij. To je značilno predvsem za visoko socialno
razvite drţave z razvejano mreţo civilnodruţbenih organizacij in drugih zdruţenj, v katere se
vključuje večji del drţavljanov, kamor lahko na podlagi pridobljenih podatkov uvrstimo
predvsem Dansko, Nizozemsko, Belgijo in Švedsko. Poleg izredno visoke vključenosti
drţavljanov v civilnodruţbene organizacije je za te drţave namreč značilen tudi vsebinsko
nekoliko drugačen nabor protestnih akcij, ki poleg protestov v povezavi s socialno varnostjo
vključujejo tudi proteste v povezavi z izobraţevalnim sistemom, podnebnimi spremembami,
vojnimi konflikti izven drţave itd.
V kontekstu pogoja razvitosti civilne druţbe pa smo se spopadli tudi z problemom
kontradiktorne konfiguracije, ki se je pojavila med Avstrijo in Veliko Britanijo. Razlika v
deleţu vključenosti drţavljanov v civilnodruţbene organizacije je namreč med tema dvema
drţavama minimalna (Avstrija beleţi 23,2%, Velika Britanija pa 23,1% aktivnih drţavljanov),
hkrati pa se obe drţavi razlikujeta v samem izidu, kar rezultira v pojavu kontradikcije. Ta
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problem smo po tehtnem premisleku rešili z izključitvijo Velike Britanije iz nadaljnje analize,
saj je bilo ob primerjavi s preostalimi zahodnoevropskimi drţavami predvsem v kontekstu
civilne druţbe mogoče opaziti določene razlike. Kot izpostavlja Waddington (2019) je to
razvidno predvsem iz sindikalnega delovanja. Velika Britanija je namreč svojo ključno
prelomnico doţivela leta 1979 z izvolitvijo konservativne vlade Margaret Thacher, ki je
uvedla številne spremembe v ekonomski politiki, predvsem v okviru neoliberalnih reform.
Slednje so s številnimi zakonodajnimi spremembami vedno bolj omejevale delovanje
sindikatov, ki so postajali vedno bolj šibki in fragmentirani. Ta poloţaj so številna podjetja
uspešno izkoristila, saj so lahko na eni strani omejila obseg kolektivnih pogajanj ali pa iz
pogajanj celo izključila predstavnike sindikatov. S temi spremembami so bile namreč v
ospredje postavljene pravice posameznikov, ne pa kolektivne pravice in vrednote delavcev in
sindikatov, kar je rezultiralo v postopni izgubi »legitimnost kolektivne delavske moči« (prav
tam, str. 605). Pomembna posledica pa je bil tudi upad sindikalnega članstva v Veliki
Britaniji, ki je leta 1980 še beleţila 54,5% članstvo, nato pa začelo močno upadati, in sicer iz
30,7% v letu 1997, na 26,6% v letu 2010 in na 23,2% v letu 2017 (prav tam). Posledice vedno
niţjega članstva v sindikatih pa se odraţajo v naraščajoči druţbeni neenakosti, hkrati pa tudi v
višjih stopnjah revščine, niţjih plačah, itd. (prav tam, str. 620). Vsekakor je ekonomska kriza
to situacijo še nekoliko zaostrila, saj je morala v tistem obdobju tudi Velika Britanija sprejeti
številne varčevalne ukrepe, ki so z rezi delovnih mest, z zamrznitvijo plač in z zmanjšanjem
pokojnin najbolj prizadeli področje javnega sektorja. Situacija pa je bila še toliko teţja zaradi
odsotnosti dialoga med politično oblastjo, delodajalci in sindikati. Slednji so v odziv uspeli
organizirali številne kampanje in obseţne proteste, kot so bili nacionalni dnevi akcije v marcu
2011, kjer se je zbralo okoli 250.000 drţavljanov, kasneje pa je bilo organiziranih tudi večje
število enodnevnih stavk javnega sektorja (Bernaciak, Gumbrell-McCormick in Hyman,
2014, str. 43)
Brezposelnost
Poleg civilne druţbe je v vseh kombinacijah prisoten tudi pogoj brezposelnosti. Do prisotnosti
protestov namreč vodita tako prisotnost kot odsotnost brezposelnosti (v kombinaciji z drugimi
pogoji). To pa je značilno tudi za izid odsotnosti protestov. Brezposelnost se v obdobju
ekonomske krize namreč povezuje s pomanjkanjem na številnih področjih. Povezavo med
visoko stopnjo brezposelnosti in prisotnostjo protestnih akcij lahko razlagamo s teorijo
relativne deprivacije. Le-ta namreč predpostavlja, da so nakopičene zamere med drţavljani
tiste, ki rezultirajo v izbruhu obseţnejših protestnih akcij. To pa se zgodi predvsem v primeru
76

nenadno in hitro nakopičenih zamer, kar ustvari veliko večjo verjetnost za izbruh protestov in
je značilno za začetno obdobje ekonomske krize, ko je stopnja brezposelnosti v številnih
drţavah skokovito narastla. Vendar pa je do prisotnosti protestov prišlo tudi v primeru drţav,
kjer stopnja brezposelnosti ni bila tako visoka (Romunija in Češka). V tem primeru lahko
razloge iščemo predvsem v pasivnosti civilne druţbe in v zapuščini komunističnega reţima.
Ta zapuščina je bistvenega pomena, saj pomembno vpliva tudi na dandanašnjo percepcijo
civilne druţbe, kjer se civilnodruţbeno delovanje še vedno negativno povezuje s političnim
sistemom, posledično lahko torej opazimo veliko niţje deleţe vključevanja drţavljanov v
civilnodruţbene organizacije. Ta odmik pa hkrati tudi pomeni, da lahko svoje nezadovoljstvo
izraţajo le v obliki protestov ali v okviru drugih oblik neformalne participacije. To je bilo
značilno za vse postsocialistične drţave, vendar pa lahko le v primeru Romunije in Češke
govorimo o obseţnejših protestih. Za preostale postsocialistične drţave je namreč značilna
visoka stopnja brezposelnosti, ki v kombinaciji s pasivno civilno druţbo privede do odsotnosti
protestov. Tukaj lahko govorimo o nekoliko drugačni situaciji, ki jo lahko razlagamo tudi s
pomočjo voluntarističnega modela, kjer se pomanjkanje virov v času ekonomske krize
povezuje z manjšim potencialom za proteste. Visoka stopnja brezposelnosti namreč
pomembno vpliva na dostopanje do virov (denar, čas in veščine), ki so ključnega pomena za
politično in civilnodruţbeno participacijo. Drţavljani se v tem primeru veliko bolj posvečajo
reševanju svoje lastne situacije in jim politična participacija ne predstavlja prioritete. Visoka
stopnja brezposelnosti tako v primeru razvitih zahodnoevropskih drţav ustvari bolj aktivno
druţbo, ki se skupaj bori za izboljšanje svoje situacije, na drugi strani pa enaki pogoji v
postsocialističnih drţavah privedejo do nasprotnega izida.
Postavi se torej vprašanje, zakaj enaki pogoji v teh dveh skupinah drţav privedejo do različnih
izidov. Razloge bi lahko iskali na več področjih, in sicer v vrednotah prebivalstva, ki se
preprosto drugače odziva na enako krizno situacijo, ali pa tudi v procesu socializacije, ki se je
med tema dvema skupinama drţav v preteklosti precej razlikoval. Na eni strani se je tako
oblikovala odprta druţba z večjo moţnostjo vplivanja na politične odločitve in z večjimi
moţnostmi vključevanja drţavljanov v civilnodruţbene organizacije, ki omogočajo
drţavljanom nek dodaten in vzporeden način povezovanja in reševanja vsakdanjih problemov,
s katerimi se srečujejo v kriznem obdobju. Na drugi strani pa imamo druţbo, ki je bila v
preteklosti izolirana, ki ni imela moţnosti vplivanja na odločitve političnih elit, ki je bila
zatirana, nadzorovana in omejevana v svojem civilnodruţbenem delovanju. Ta tradicija pa se
je v določenih segmentih ohranila še do danes. V teoriji je bila kot primer izpostavljena
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predvsem Litva, kjer je bila stopnja brezposelnosti v času ekonomske krize med najvišjimi,
vendar pa protestov v tej drţavi skorajda ni bilo zaznati. To naj bi bila v veliki meri predvsem
posledica komunistične zapuščine, kjer je imela politična oblast v svojih rokah vso moč in je
lahko zatirala vsakršno delovanje civilne druţbe. Temu je tako še dandanes, saj naj bi
politična oblast sprejemala različne represivne ukrepe za preprečitev obseţnejših protestov,
pri čemer kot razlog za takšno represijo najpogosteje navajajo preprečevanje širjenja nasilja in
anarhije. V skladu s tem pa postavljajo številne zakonske omejitve protestnih gibanj,
delovanje civilne druţbe pa ostaja še vedno omejeno in šibko. Kljub visoki stopnji
brezposelnosti tako ni mogoče zaslediti višje stopnje protestov. Vendar pa razlog ni zgolj v
pasivnosti drţavljanov ali v njihovem zadovoljstvu s svojo situacijo, temveč v politični
oblasti, ki poskuša po zakonski poti omejevati protestni potencial svojih drţavljanov.
Razvoj demokracije
V skoraj vseh vzročnih kombinacijah je mogoče zaslediti tudi pogoj razvitosti demokracije
(tranzicija). Tako prisotnost kot tudi odsotnost pogoja tranzicije (v kombinaciji z drugimi
pogoji) privedeta do prisotnosti/odsotnosti protestnih akcij v proučevanih drţavah. S pomočjo
tega pogoja smo namreč ţeleli potrditi, da obstajajo bistvene razlike med dvema skupinama
drţav, ki sta se oblikovali po drugi svetovni vojni po postavitvi t.i. ţelezne zavese. Vendar pa
je mogoče iz rezultatov ugotoviti, da ne obstaja enoznačna razlaga, ki bi povezovala
zahodnoevropske drţave zgolj s prisotnostjo protestov in postsocialistične drţave zgolj z
odsotnostjo protestov. Tako prisotnost kot tudi odsotnost protestov sta namreč značilni za obe
skupini drţav. Edino izjemo tukaj predstavljajo zahodnoevropske drţave Avstrija, Danska,
Luksemburg, Nizozemska, ter postsocialistična Slovenija, kjer v poenostavljeni kombinaciji
pogoj tranzicije ni prisoten, torej lahko sklepamo, da v teh primerih ni relevanten za
zastavljeni izid. Slovenija namreč skupaj z Avstrijo, Dansko, Luksemburgom in Nizozemsko
tvori poenostavljeno kombinacijo, ki vključuje nizko stopnjo materialne deprivacije, nizko
stopnjo brezposelnosti in razvito civilno druţbo. Tukaj izstopa predvsem Slovenija, ki se tako
zelo pribliţa zahodnoevropskim drţavam, saj si z njimi deli številne značilnosti. Za Slovenijo
je namreč med drugim značilna tudi razvitejša civilna druţba, v čemer se bistveno razlikuje
od drugih postsocialističnih drţav. Ta vpliv se je lahko na Slovenijo razširil predvsem zaradi
bliţine dveh razvitih sosednjih drţav, Avstrije in Italije, kar je vplivalo tako na gospodarski
kot politični razvoj. Ta bliţina pa je bila bistvenega pomena tudi za kulturno in
civilnodruţbeno delovanje, saj je namreč za Slovenijo značilna zelo dolga tradicija
interesnega povezovanja in zdruţevanja. Čeprav je bila ta tradicija v obdobju socializma
78

prekinjena, pa se je kasneje uspela zelo hitro ponovno vzpostaviti razvejana civilna druţba s
široko mreţo civilnodruţbenih organizacij, v katere se je aktivno vključeval velik deleţ
drţavljanov. Ta deleţ je vsekakor še vedno nekoliko niţji v primerjavi z nekaterimi
najrazvitejšimi zahodnoevropskimi drţavami, vendar pa precej višji v primerjavi s preostalimi
postsocialističnimi drţavami.
Na tem mestu je treba izpostaviti še izredno velik pomen zgodovinskih okoliščin posameznih
druţb, saj le-te izredno močno vplivajo na oblikovanje kolektivnih identitet posameznikov,
hkrati pa tudi na oblikovanje njihovih mnenj, prepričanj in odzivov na določeno situacijo, kot
jo predstavlja ekonomska kriza. Ta vpliv pa se še nadalje širi na kulturo, vrednotne orientacije
ter tradicije posameznih druţb in drţavljanov. Tako ni nenavadno, da je prišlo med
zahodnoevropskimi in postsocialističnimi drţavami do pomembnih razlik, ki so odsev
teoretičnih spoznanj, kjer se pogosto izpostavlja pomembna ločnica med obema skupinama
drţav. Zahodnoevropske drţave so tako pogosto definirane kot stabilnejše ter gospodarsko in
politično razvitejše, kar naj bi bil predvsem rezultat daljše demokratične tradicije. Na drugi
strani pa so postsocialistične drţave pogostokrat karakterizirane kot manj stabilne in nekoliko
bolj gospodarsko in politično nerazvite v primerjavi z zahodnoevropskimi, kar naj bi bil
predvsem odraz kratkotrajne tradicije demokratičnega delovanja, saj so prehod iz
avtoritarnega enostrankarskega v demokratični politični sistem dosegle šele ob koncu
osemdesetih let. Tudi hitrost tranzicijskih sprememb naj bi bistveno vplivala na oblikovanje
manj stabilnih in šibkejših demokracij, kar se posledično odraţa v višjih stopnjah korupcije, v
upadanju zaupanja med drţavljani ter v veliko bolj pasivni in apatični civilni druţbi. Tudi
sami smo lahko na podlagi lastne analize prišli do zaključka, da lahko v slednjih opazimo
veliko niţji deleţ protestnih akcij, kar naj bi bila predvsem posledica komunistične zapuščine,
kjer je bila protestna mobilizacija prepovedana, ob določenih izbruhih pa tudi nasilno zatrta.
Vsakršne nekonvencionalne oblike participacije so namreč morale biti odobrene s strani
politične oblasti. To je imelo v novoustanovljenih demokracijah velik vpliv na vedenje in
delovanje posameznikov, saj se le-ti še vedno odmikajo od politične sfere in posledično tudi
od politične participacije na splošno. Večjo stopnjo protestnih aktivnosti je bilo namreč
mogoče zaznati zgolj v obdobju tranzicijskih prehodov, ko je delovanje civilnodruţbenih
akterjev pomenilo spodbudo za vzpostavitev ključnih demokratičnih sprememb. Vendar pa je
po tem obdobju protestna participacija precej upadla, kar naj bi bila predvsem posledica
nezadovoljstva nad politično oblastjo in naraščajočih druţbenih neenakosti, ki so bile
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predvsem odraz slabših ekonomskih razmer. To pa se je odraţalo tudi v oblikovanju šibkejše
civilne druţbe in v niţjih stopnjah politične participacije.
Materialna deprivacija
Materialna deprivacija se izkazala kot relevantna le v poenostavljenih kombinacijah, ki vodijo
do odsotnosti protestov. Ravno nasprotno pa se ni pojavila v poenostavljenih kombinacijah, ki
vodijo do prisotnosti protestov, torej lahko sklepamo, da višja ali niţja stopnja materialne
prikrajšanosti ni relevantna za pojav obseţnejših protestov. Na tem mestu je treba izpostaviti,
da lahko o materialni prikrajšanosti govorimo tudi v okviru pogoja brezposelnosti, saj višja
stopnja brezposelnosti za posameznika pomeni izgubo temeljnega dohodka in posledično
višjo stopnjo materialne prikrajšanosti. Tako višja kot tudi niţja stopnja brezposelnosti sta bili
prepoznani kot zadostni pogoj, ki v kombinaciji z drugimi vodi do obseţnejših protestov. Na
drugi strani pa se je odsotnost materialne deprivacije izkazala kot relevantna le v dveh izmed
poenostavljenih

kombinacij

pogojev

za

odsotnost

protestov,

ki

sta

značilni

za

zahodnoevropske razvitejše demokracije (Avstrijo, Dansko, Luksemburg, Nizozemsko,
Belgijo, Finsko) ter za Slovenijo, ki predstavlja v tem primeru edino izjemo. To povezavo
lahko poskušamo razloţiti predvsem s pomočjo teorije relativne deprivacije. Le-ta namreč
povezuje poslabšanje ekonomskih razmer in višje stopnje pomanjkanja z nakopičenim
nezadovoljstvom in zamerami, ki lahko nenadno izbruhnejo v obliki protestnih akcij. Za
omenjene razvitejše drţave pa velja ravno obratna predpostavka, kjer se materialno
blagostanje v teh drţavah odraţa v zadovoljstvu in posledično v odsotnosti protestnih akcij.
Drugo pomembno razlago lahko najdemo v dejstvu, da je za te drţave poleg nizke stopnje
materialne deprivacije značilna tudi visoka stopnja razvitosti civilne druţbe. Tako lahko
predpostavljamo, da drţavljani ob pojavu večjih problemov ali ob pojavu določenih interesov
le-te rešujejo v okviru razvejane mreţe civilnodruţbenih organizacij.
***
Na tem mestu je treba še izpostaviti, da se tekom analize nismo posvečali posameznim
hipotezam, ki smo jih postavili v analitičnem okviru. Zato se tudi v zaključku posameznim
hipotezam ne posvečamo posebej, saj jih v resnici ne moremo ne potrditi ne zavrniti. V analizi
se namreč nismo osredotočali na posamezne pogoje, temveč na raznolike kombinacije, ki jih
ti pogoji tvorijo skupaj. Kot je bilo mogoče videti iz nastalih enačb pogojev in izidov, do
prisotnosti protestov pride tako ob prisotnosti kot ob odsotnosti tranzicije, hkrati ob visoki kot
tudi ob nizki stopnji brezposelnosti. Na drugi strani pa tudi do odsotnosti protestov privedejo
80

številne vzročne poti, kjer kombinacije tvorijo tako prisotnost kot odsotnost brezposelnosti,
ter tudi prisotnost in odsotnost tranzicije ter prisotnost ali odsotnost razvite civilne druţbe.
Noben posamični pogoj ni univerzalno veljaven ali sam po sebi zadosten za določen izid, oz.
ne obstaja ena sama kombinacija, ki bi privedla do prisotnosti/odsotnosti protestov v vseh
primerih oz. drţavah.
V končnem sklepu je treba poudariti, da je bila analiza opravljena zgolj v okviru štirih
pogojev, posledično pa zato tudi v določenih ozirih omejena. Veliko bolj celostno sliko
vzročnih kombinacij, ki privedejo do prisotnosti/odsotnosti protestov, bi namreč po našem
mnenju pridobili z bolj razširjenim naborom pogojev. Iz teorije je namreč mogoče zaslediti še
številne druge pogoje, kot je na primer vloga izobrazbe ali pa pomen vrednot, kjer bi lahko
veliko večji poudarek bil namenjen postmaterialističnim vrednotam oz. bolj konkretno
vrednotam samoizraţanja, ki se pogosto povezujejo s protestnim potencialom. V analizo bi
lahko vključili tudi vlogo zaupanja, in sicer tako med drţavljani kot tudi v razmerju do
političnih institucij, ali pa vlogo (ne)zadovoljstva drţavljanov nad delovanjem političnih
institucij in političnih elit. Z vključitvijo teh in še drugih dodatnih pogojev bi mogoče lahko
prišli še do drugih ugotovitev, ki bi ustvarile drugačne kombinacije in posledično drugačno
razlago vzrokov, ki privedejo do protestov.
Vsekakor pa smo na podlagi širokega nabora protestnih akcij lahko prišli do zaključka, da
postaja protestna politična participacija vedno bolj naravno in samoumevno orodje za
izraţanje politične volje drţavljanov. V tem pogledu se tako lahko vsekakor strinjamo z
ugotovitvijo Ingleharta in Welzela (2005), ki sta nekonvencionalno politično participacijo
označila kot normalen ali ţe skoraj konvencionalen način političnega angaţiranja. To je
vsekakor del sprememb, ki spremljajo druţbo skozi različna obdobja in vplivajo tudi na potek
socializacije posameznikov, ki se vedno bolj odmikajo od institucionaliziranih političnih
struktur politične mobilizacije ter se usmerjajo k bolj odprtim in fluidnim omreţjem
političnega angaţiranja.
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PRILOGE
PRILOGA A: Tabela z zbranimi podatki o protestnih aktivnosti v drţavah Evropske unije za
obdobje 2008–2011.

Avstrija

Belgija

Datum

Protesti/demonstracije

2011 (oktober/november)
2009 (oktober)

occupy gibanje-protesti in zasedbe
študentski protesti in zasedbe
univerz- proti slabim razmeram in
rezom na področju izobraţevanja,
za reformo visokošolskega sistema
protesti proti zasedanju G-20
protesti
proti
varčevalnim
ukrepom vlade
protesti za čimprejšnje oblikovanje
vlade - t.i. pohod sramote
protesti in stavke zoper varčevalne
ukrepe- v okviru protestov po vsej
Evropi
protesti/zasedbe ulic evropskih
kmetovalcev zoper nizkih cen
proti-romski protesti in nasilni
izgredi v Sofiji; tudi proti
korupciji vlade
protesti zoper visoko stopnjo
brezposelnosti in proti odzivu
vlade na gospodarsko krizo
večdnevni protivladni protesti in
nasilni izgredi
protesti kmetov proti ukinitvi
drţavnih subvencij in zamrznitvi
finančne pomoči EU
protivladni protesti z zahtevami po
odstopu vlade in po predčasnih
volitvah
serije protestnih shodov turških
Ciprčanov proti turški politiki
varčevalnih ukrepov
protesti proti romski manjšini na
Češkem, nasilni izgredi
protesti proti vladnim reformam
(pokojninskim in zdravstvenim
reformam) ter zvišanju davkov
stavka javnih usluţbencev v Pragi
proti predlogu vlade za zmanjšanje
proračuna
protesti kmetov proti nizkim
cenam mleka v Pragi
protesti
k pozivu vladam k
novemu sporazumu za boj k
podnebnim spremembam

2009 (marec)
2011( december)
2011 (januar)
2010 (september)
2009 (oktober)

Bolgarija

2011 (september)
2010 (maj)
2009 (januar)
2008 (julij)
2008 (februar)

Ciper

2011( januar/april)

Češka

2011 (september)
2011 (maj)
2010 (september)
2009 (marec)

Danska

2009 (december)

Estonija
Finska

2010 (april)

Francija

/
2011 (november)
2011 (september)
2011( april)
2010( oktober)

/
protesti kot odziv na Zakon o
univerzah in uvedbi šolnin
protesti v Nici proti srečanju G-20
protesti proti zmanjšanju števila
učiteljev
protesti z zahtevo po prenehanju
uporabe nuklearne energije
večdnevni protesti in stavke proti
pokojninskim reformam, nasilni
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Št. udeleţencev

IZID

1.500-2.500
40.000

0

6.500
50.000
30.000
50.000

0

5.000
2.000
5.000
2.000-3.000

0

več sto
več tisoč
50.000

0

2.000
40.000-50.000

1
20.000
8.000
30.000-100.000

0

/

0

2.000

0

10.000
/
več tisoč
1 milijon

2009 (marec)
2009 (januar)
2008 (junij)
2008 ( maj)

Grčija

2011 (september/oktober)
2011 (junij)
2010 (december)
2010 (maj)
2010 (marec)
2010 (februar)
2009 ( december)
2008 (december)

Irska

2010 (november)
2009 (marec)
2009 (februar)
2008 (oktober)

Italija

2011( oktober/november)
2001( september)
2011( februar)
2010 (november)
2010 (oktober)
2009 (december)
2009 (julij)
2009 (februar)
2008 (december)

izgredi in blokade
protesti in stavke proti slabim
ukrepom vlade glede finančne
krize
protesti proti ekonomski politiki
vlade, za zaščito delovnih mest in
socialnih storitev
protesti proti visokim cenam
goriva
protesti kmetov, ribičev proti
visokim cenam nafte
protesti in val stavk zoper
varčevalne ukrepe vlade, nasilni
večdnevni protesti in izgredi
splošna stavka zaradi varčevalnih
ukrepov, nasilni izgredi
splošna stavka proti novemu
paketu varčevalnih ukrepov
protesti
in
stavka
javnih
usluţbencev zaradi varčevalnih
ukrepov grške vlade
nacionalna stavka proti delovanju
vlade
protesti proti varčevalnemu paketu
večdnevni protesti ob obletnici
smrti 15- letnika
protesti zaradi policijskega nasilja,
zoper
brezposelnost
in
gospodarsko
politiko
vladevečdnevni izgredi
protesti proti novemu paketu
varčevalnih
ukrepov
za
zmanjšanje javnega dolga
mirni protesti na Severnem Irskem
kot izraz solidarnosti
protesti nestrinjanja z načinom
reševanje gospodarske krize s
strani vlade
protest starejših proti odvzemu
pravice do zdravstvene oskrbe
protesti v okviru Globalnega
dneva akcije in nadalje proti
varčevalnemu paketu
splošna stavka in protesti proti
varčevalnim ukrepom vlade
protesti
proti
premierju
Berlusconiju-zahteve po njegovem
odstopu
celomesečni protesti proti reformi
izobraţevalnega sistema, nasilni
izgredi
protesti
in
izgredi
proti
Berlusconijevi vladi
demonstracije »No B Day« (No
Berlusconi Day)-naperjeni proti
Berlusconiju
protesti proti srečanju G-8
protesti delavcev proti politiki
Berlusconijeve vlade po celotni
Italiji
splošna stavka proti desničarski
Berlusconijevi vladi in proti
vladnim ukrepom zoper finančno
krizo
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1-3 milijona

1

1-2,5 milijona
več sto
/
100.000-200.000
50.000
20.000
100.000-200.000

1

20.000-60.000
20.000
10.000
več tisoč

50.000-100.000
2.000

1

100.000
15.000
200.000
8.000
10.000-20.000
400.000
50.000
90.000
več tisoč
700.000

1 milijon

1

2008 (oktober/november)

Latvija
Litva

2009 (januar)
2008 (januar)
2010 (maj)
2009 (januar)

Luksemburg

2011 (junij)

Madţarska

2011( december)
2011 (januar)
2009 (oktober)
2009 (april)
2008 (marec)
2008 (februar)
2008 (februar)

Malta

2010 (december)
2009 (marec)
2008 (julij)

Nemčija

2011
(oktober/november)
2011( marec)
2010 (november)
2010 (september)
2009 (junij)
2009 ( maj)
2008 ( november)
2008 (maj)
2008 (junij)

Nizozemska

2011 (januar)
2010 (oktober)

Poljska

2011 (november)
2011 (junij)
2010 (april)
2008 (november)

Portugalska

2011( oktober)
2011 (maj)

protesti in stavke proti reformam
šolske zakonodaje
protivladni protesti, nasilni izgredi
protesti
proti
varčevalnim
ukrepom v Rigi
protesti proti paradi ponosa
protivladni
protesti-proti
reformam in varčevalnim ukrepom
na gospodarskem področju
protesti zoper proračunske reze ter
zmanjšano socialno varnost
protesti proti načrtovanim vladnim
varčevalnim paketom
protesti proti sprejetju novega
medijskega zakona
protesti proti krčenju proračuna
protesti zoper imenovanju novega
premierja Gordona Bajnaia
protivladne
demonstracije
z
zahtevo po odstopu premierja
Gyzrcsanya
protesti proti novi zdravstveni
reformi
protesti proti shodu neonacistov
(2.000 udeleţencev)
protesti za pravice ţivali, proti
potujočim cirkusom
gibanje Graffitti protestiralo proti
prisotnosti tujih vojaških ladij v
Grand Harbour-ju
protesti delavcev iz sektorja
javnega prevozništva
protesti v okviru gibanja Occupy
opozarjali na naraščajočo revščino
protesti
proti
podaljšanju
delovanja nuklearnih reaktorjev
protesti proti jedrskim odpadkom
protesti nasprotnikov jedrske
energije
protesti
po
izboljšanju
izobraţevalnega sistema
protesti ob 1. maju proti svetovni
gospodarski krizi
protesti proti jedrski energiji
protestni shodi ob 1. maju
protesti kmetov napram nizkim
cenam mleka
protesti študentov proti rezom na
področju izobraţevanja
protesti
proti
prepovedi
skvoterstva
protesti na dan neodvisnost,
nasilni izgredi
protesti delavcev in sindikatov
proti
politiki
in
reformam
premierja Donalda Tuska
protesti proti pokopu predsednika
Kaczynskega na gradu Wawel
protesti
proti
načrtovani
pokojninski reformi
protesti v okviru Global day of
Protest- protesti proti finančnim
elitam
nadaljnji
protesti
zoper
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10.000
10.000
10.000

0

1.000
7.000
7.000-7.500

0
0

več tisoč
10.000
več tisoč
več tisoč

0

/
1.000
300
300
/

0

/
10.000
60.000-100.000
25.000-50.000
30.000-100.000
240.000

1

več deset tisoč
1.000
10.000
več tisoč
15.000
več sto

0

več tisoč
30.000
2.000
200
40.000-80.000
/

0

2011( marec)
2010 (september)
2008 (junij)

Romunija

2010 (oktober)
2010 (september)
2010 (september)
2010 (maj)
2009 (oktober)

Slovaška

2011( marec)
2009 (september)

Slovenija

2011( oktober)
2010 (maj)
2009 (november)
2008 (april)

Španija

2011( oktober)
2011( junij)
2011( maj)
2010 (september)
2010 (julij)
2009 (maj)

Švedska

2008 (december)
2011( oktober)
2010 (september)
2009 (marec)

Velika
Britanija

2011( marec)
2010 (december)

varčevalnim ukrepom
protesti
proti
varčevalnim
ukrepom, proti ekonomski krizi in
za pravice delavcev
splošna stavke in demonstracije
zoper brezposelnost, varčevalne
reze
stavke
tovornjakarjev
proti
visokim cenam goriva
nadaljnji
protesti
proti
varčevalnim ukrepom in rezom
plač
protesti
proti
varčevalnim
ukrepom vlade in rezom plač
protesti policijskega sektorja proti
25% zniţanju plač
protesti po objavi rezov plač in
pokojnin ( po dogovoru z IMF)
največja splošna stavka javnih
usluţbencev proti rezom in
zamrznitvam plač kot del paketa
varčevalnih ukrepov
stavka zdravstvenega sektorja
zaradi slabih razmer in nizkih plač
protesti proti zakonski omejitvi
rabe jezika manjšin
protesti in večdnevna zasedba
gibanja 15o proti vladi in
finančnim institucijam
Študentski
protesti
zoper
zakonskemu omejevanju dela in
zasluţka študentov
protesti za boljšo pokojninsko
reformo in višje plače
vseevropske
demonstracije
delavcev za višje plače
protesti 15o gibanja proti vladi,
proti varčevalnim ukrepom, proti
brezposelnosti, itd.
protesti proti vladi in politikom, ki
so drţavo popeljali v gospodarsko
krizo in brezposelnost
protesti 15M gibanja (Indignados
Movement) za sluţbe, ekonomsko
enakost
mnoţične stavke delavcev proti
varčevalnim ukrepom po vsej
drţavi
protestni shod za večjo regionalno
avtonomijo Katalonije
protesti zaradi visoke stopnje
brezposelnosti
protesti proti bolonjskemu študiju
protikapitalistični
protesti
v
podporo Wall Street protestom
protesti proti izvolitvi skrajne
desničarske stranke v parlamentprotesti proti rasizmu
protesti proti izraelski ofenzivi nad
Gazo ter v podporo Palestini
protesti proti vladnim rezom
javnih sredstev
študentski protesti proti povišanju
šolnin
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200.000

1

70.000
/
80.000
8.000
5.000

1

30.000-60.000
800.000
500
10.000

0

3.000
7.000-15.000

0

10.000-30.000
10.000-35.000
250.000
100.000
10.000

1
500.000
1 milijon
10.000
600
500
6.000
7.000
250.000
15.000-30.000

0

2010 (november)
2009 (marec)

2009 (april)

študentski protesti proti višanju
šolnin in rezom pri financiranju
univerz
demonstracije
proti
načinu
reševanju revščine ter problemov
brezposelnosti,
podnebnih
sprememb
protesti proti drţavljanski vojni v
Šrilanki
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50.000

35.000
10.000

1

