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POVZETEK
Revščina in socialna izključenost sta dva zelo aktualna pojma, ki sta poznana po celem
svetu. V literaturi lahko vidimo, da vsak avtor označuje revščino in socialno izključenost
drugače, saj imata obe temi veliko različnih definicij. Tako sta v teoretičnem delu opisani
revščina in socialna izključenost, vrste revščine, kako merimo revščino in socialno
izključenost. V nadaljevanju sta predstavljeni revščina in socialna izključenost v Sloveniji in
Italiji, ki sta na koncu tudi dani v primerjavo.
Namen diplomskega dela je opredeliti revščino in socialno izključenost v Sloveniji in Italiji,
ter prikazati dejansko stanje v obeh državah. Raziskano bo, kako se revni in socialno
izključeni spopadajo s tem, koliko naredi država za njih ter ali se je stanje v zadnjih letih kaj
izboljšalo. Cilj diplomskega dela je prikazati, kaj revščina in socialna izključenost pomenita,
kako se ju meri, ugotoviti, katere so skupine ljudi z visokim tveganjem revščine, raziskati,
kakšna je vloga in vzrok revščine in socialne izključenosti ter kako je z revščino in s socialno
izključenostjo v Sloveniji in Italiji.
Tekom diplomskega dela je bilo ugotovljeno, da se revščina in socialna izključenost, tako v
Sloveniji kot v Italiji, zmanjšujeta. Po podatkih iz Eurostata, s katerimi se je primerjalo obe
državi, je prišlo do ugotovitve, da je v Italiji revščina veliko večja kot v Sloveniji. Zadnji
podatki iz leta 2019 so bili kar spodbudni, saj se revščina in socialna izključenost počasi
zmanjšujeta, a se zaradi korona krize v letu 2020 zna zgoditi, da bo odstotek ponovno začel
naraščati in ponovno lahko pride do velike revščine.

Ključne besede: revščina, socialna izključenost, ranljive skupine ljudi, korona kriza
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ABSTRACT
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN SLOVENIA AND COMPARISON WITH
ITALY
Poverty and social exclusion are two very current concepts known all around the world.
Literature shows that every author characterises poverty and social exclusion in a different
way as both topics have many different definitions. The theoretical part describes poverty
and social exclusion, types of poverty, ways to measure poverty and social exclusion. The
thesis deals with poverty and social exclusion in Slovenia and Italy based on comparison of
both countries.
The purpose of this thesis is to define poverty and social exclusion in Slovenia and in Italy
and to demonstrate the actual situation in both countries. The thesis will explore how the
poor and socially excluded are coping with each country’s measures and whether the
situation has improved in recent years. The aim of the thesis is to demonstrate what
poverty and social exclusion mean and how they are measured, to identify which groups of
people are at high risk of poverty, and to explore the role and cause of poverty and social
exclusion. Furthermore, the aim is to determine the differences on this matter in Slovenia
and Italy.
During the research, it was found that poverty and social exclusion, both in Slovenia and
Italy, are slowly declining. According to Eurostat data, which was used to compare both
countries, poverty is much more present in Italy than Slovenia. The latest data from 2019
have been quite encouraging as poverty and social exclusion are slowly declining, but due
to the corona crisis in 2020, it is possible that the percentage will start to rise again and
severe poverty may occur again.

Key words: poverty, social exclusion, vulnerable groups, corona crisis
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UVOD

Revščina in socialna izključenost nista nov pojav in obstajata povsod, tudi v najbogatejših
državah. Sta pojma, ki spremljata človeka že od samega začetka, čeprav se spreminjata s
časom in prostorom tako po obsegu kot po vsebini. Kljub trajnosti ta pojava privzemata
različne oblike in obsege. To, kar je bilo včeraj še razkošje, je danes udobje in bo jutri le še
običajna potreba. Oba pojma merimo s pomočjo različno določenih kazalcev, s katerimi si
pri raziskovanju lahko pomagamo.
Revščina naj bi bila ena od kazalcev družbene neenakosti, ki je posledica neenakega
razpolaganja in dostopa posameznikov in skupin do različnih dobrin. Te dobrine so lahko
materialne in duhovne narave, med poglavitne dobrine pa štejemo sredstva za preživetje,
premoženje, izobrazba, poklicni položaj, ugled, družbeno moč, različne nagrade in
povračila, ki izhajajo iz določene družbene vloge. V vsakdanjem življenju lahko vidimo, da
se nekateri ponašajo z dragimi avtomobili in drugimi prestižnimi vrednotami, medtem ko si
drugi ljudje zelo težko ali celo ne morejo privoščiti najosnovnejših življenjskih potrebščin.
V družbi je žal tako, da so osrednje vrednote uspešnost, kapital, dobiček in so pri tem najbolj
ogroženi in ranljivi tisti, ki nimajo zadostnega potenciala za vstop v tekmovalnost (mladi,
starejši, bolni) (Varuh človekovih pravic, 2008).
Socialna izključenost pomeni nesprejemanje posameznika ali skupine ljudi s strani
družbenega okolja. Temelji lahko na rasi, etničnosti, jeziku, kulturi, religiji, spolu, starosti,
socialnem razredu, ekonomskem in zdravstvenem stanju. Socialna izključenost odvzame
človeku njegove temeljne pravice in veže nase revščino, prikrajšanost in nestrpnost. Je
koncept, ki odseva neenakost posameznikov ali skupin prebivalstva in njihove udeležbe v
življenju družbe. Lahko jo povezujemo z omejenim ali onemogočenim dostopom do
družbenega sistema ali dolgoročno brezposelnostjo, ki temelji na lastnostih skupin, kot so
etična pripadnost ali spolna usmerjenost, zdravstveno stanje ali pripadnost družbeno
stigmatizirani skupini (bivši zapornik, narkoman). Pojavlja se lahko po dalj časa trajajočem
materialnem pomanjkanju, ko se ljudje počasi izključujejo iz družbenega dogajanja in
postanejo socialno, kulturno in politično izolirani (Varuh človekovih pravic, 2008).
Namen diplomskega dela je opredeliti revščino in socialno izključenost v Sloveniji in izbrani
državi, v tem primeru bo to Italija, ter prikazati dejansko stanje v obeh državah, saj se večina
ljudi ne zaveda, kako resna je ta težava, in se s tem ne zna spopasti. S statističnimi podatki
bo tudi preverjeno stanje v obeh državah. Namen je tudi raziskati, kako se revni in socialno
izključeni spopadajo s tem, koliko naredi država za njih ter ali se je stanje v zadnjih letih kaj
izboljšalo.
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Cilj diplomskega dela je prikazati, kaj pomenita izraza revščina in socialna izključenosti, kako
se ju meri, ugotoviti, katere so skupine ljudi z visokim tveganjem revščine, in raziskati,
kakšna je vloga in vzrok revščine in socialne izključenosti. Cilj je tudi ugotoviti, kako je z
revščino in socialno izključenostjo v Sloveniji in Italiji. Z različnimi podatki bosta obe državi
dani v primerjavo in tako bodo znani reultati, v kateri je socialna izključenost večja. Tekom
dela bo predstavljeno, kako zmanjšati revščino in socialno izključenost in kakšni so ukrepi.
V diplomskem delu so izbrane tri hipoteze, ki bodo v nadaljenanju potrjene ali ovržene.
Hipoteza 1: Najbolj socialno izključeni skupini ljudi sta starejši (upokojenci) in mladi, ki
iščejo zaposlitev.
Hipoteza 2: Revščina v Sloveniji je posledica nizkih dohodkov posameznikov.
Hipoteza 3: Revščina in socialna izključenost je v Sloveniji nižja kot v Italiji.
Za izdelavo diplomskega dela bo uporabljena deskriptivno metodo, za raziskovanje bo
zbrana domača in tuja strokovna literatura s področja revščine in socialne izključenosti,
razni zakoni, predpisi ter poročila in zborniki. Veliko podatkov bo tudi iz interneta. Večino
podatkov bo črpanih iz Statističnega urada Republike Slovenije, italijanske državne
ustanove za statistiko (Istat) in Eurostata.
Diplomsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij. V prvem poglavju je uvodno besedilo. V
drugem poglavju je opredeljena revščina, pri čemer so opisane spremenljivke pri merjenju
revščine, vrste revščine in stopnja tveganja revščine. V tretjem poglavju je opredeljena
socialna izključenost, merjenje socialne izključenosti in stopnja tveganja socialne
izključenosti. V četrtem poglavju sta predstavljeni revščina in socialna izključenost v
Sloveniji, kdaj se je v Sloveniji začela kriza, z grafikoni je predstavljena stopnja tveganja
revščine in socialne izključenosti na splošno v Sloveniji in po statističnih regijah.
Predstavljene so tudi ranljive skupine ljudi v Sloveniji in ukrepi za preprečevanje revščine.
V petem poglavju sta predstavljeni revščina in socialna izključenost v Italiji. V šestem
poglavju se nahaja primerjava med obema državama. V sedmem poglavju je predstavljena
pomoč EU v boju z revščino. V osmem poglavju pa je zaključek, v katerem bodo
predstavljene hipoteze. Zadnje poglavje predstavlja literaturo in vire.
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2

REVŠČINA

Svet Evrope je 19. novembra 1984 sprejel naslednjo definicijo revščine: »Revne so osebe,
družine in skupine oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako
omejena, da jim onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v kateri živijo.«
Revščina je splet različnih pomanjkanj, zmanjševanj življenjskih priložnosti in dolgotrajno
pomanjkanje. Revščina omejuje življenje posameznika, družin, skupin ter zmanjšuje
možnosti za osebni razvoj. Je lakota, pomanjkanje zavetja, ko je človek bolan in ne more k
zdravniku, revščina je, ko človek nima dostopa do šole in ne zna brati, ko nekdo nima
zaposlitve, ga je hkrati strah prihodnosti in živi po en dan naenkrat. Stopnja tveganja
revščine je največja v družinah z več otroki, enostarševskih družinah in v tistih, ki so na meji
izpolnjevanja meril za pridobitev pravic do socialne pomoči. Najbolj ogrožene skupine so
brezposelni, tisti z nizko izobrazbo ter starejši ljudje z nizkimi pokojninami. Med revnimi
najdemo tudi tiste, ki se niso naučili gospodariti s skromnimi viri in se neodgovorno
zadolžujejo. Poznavalci menijo, da je prav brezposelnost eden glavnih vzrokov za revščino
(Notar, 2004).
Revščina je globalna težava, saj omejuje temeljne pravice in možnosti posameznic ter
posameznikov pri uresničevanju svojih potencialov ter pomeni oviro trajnostnemu razvoju.
Revščina ni zgolj materialna prikrajšanost, temveč tudi prikrajšanost v odnosih in v dostopu
do družbenih virov (stanovanje, delo, transport, zdravje, izobraževanje, kultura). Revščina
kaže stopnjo neenakosti, ki se pogosto začne z materialnim pomanjkanjem, kar privede do
izključevanja iz posameznih skupin, skupnosti, okolij. Pomanjkanja se odražajo kot
pomanjkanje materialnih virov, prikrajšanost izkustev, priložnosti, dostopa do storitev in
drugih virov, pomanjkanje socialnih stikov in občutka nemoči v vsakdanjem življenju
posameznika oz. posameznice ali družbenih skupin. Gre za širšo dimenzijo človekove stiske,
ki vključuje dimenzije »pripadati«, »biti« in »imeti« (Humer & Kalin, 2020).
V današnjih časih je vedno bolj prikrita, še posebej pri ljudeh iz predmestja in iz podeželja,
kateri pogosto svojo revščino skrivajo, saj se vsi med seboj bolj poznajo in si tako težko
poiščejo pomoč, saj se nočejo izpostavljati javnosti, predvsem zaradi nekaterih mnenj, da
je revščina znamenje nesposobnosti. V mestih je drugače, tam se ljudje ne poznajo tako
dobro in je tako manj predsodkov pri iskanju pomoči.
Revščina naj bi bila ena od kazalcev družbene neenakosti. Družbena neenakost je posledica
neenakega razpolaganja in dostopa posameznikov ali skupin do različnih dobrin. Te dobrine
so materialne in duhovne narave, med poglavitne dobrine pa štejemo sredstva za
preživetje, izobrazbo, poklicni položaj, ugled, družbeno moč in različne nagrade in
povračila, ki izhajajo iz različne družbene vloge (Notar, 2004).
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2.1

OPREDELITEV REVŠČINE/TEORIJE REVŠČINE

Revščina je pojem, ki ima veliko različnih definicij, razumevanje revščine je tudi v veliki meri
odvisno od navad, vrednot in kulturnega vidika vsake države. Vsak avtor torej označuje
revščino drugače, zato jo je težko opredeliti.
Henry George in Alfred Marshall sta menila, da je napredek, merjen z rastjo in nacionalnim
dohodkom, nujen, vendar ne zadosten razlog za izkoreninjenje revščine, saj ta po njunem
mnenju škodi materialnemu in moralnemu razvoju človeštva. A so se njuna dojemanja in iz
njih izpeljani politični predlogi razlikovali. George je menil, da bo napredek povečal
revščino, vse dokler bo zemlja v zasebni lasti, zato se je zavzemal za obdavčenje zemljiških
rent. Marshall pa je trdil, da je rast le začasno povečala revščino, in sicer zaradi prebivalstva,
ki ga je preveč in je preslabo strokovno usposobljeno (Novak, 1997).
Po Gansovem mnenju se revščina ne bo prav nič spremenila toliko časa, dokler bodo revni
disfunkcija nerevnih in dokler se bo revščina neposredno povezovala s kriminalom. Da bi
bila politika proti revščini uspešna, mora biti univerzalna, kar pomeni, da so potrebni
ukrepi, kot so polna zaposlenost, nacionalno zdravstveno zavarovanje in pomoč v denarju
za stanarine, vzgojo otrok in za družine. Gans je razvil tezo, da »revščina obstaja zato, ker
je koristna mnogim družbenim skupinam«. Revščina koristi v glavnem bogatim in močnim,
zato je v njihovem interesu, da se revščina še naprej ohranja (Novak, 1997).
Townsend opredeljuje revščino kot pomanjkanje virov, preko katerih se lahko sodeluje v
aktivnostih, navadah in v prehrani, ki so v družbi na splošno sprejemljivi. Sen pa trdi, da niti
revščina niti neenakost ne moreta biti vključeni v carstvo drug drugega. Čeprav sta pojava
povezana, se vendarle ne predpostavljata. Že v samem konceptu absolutne deprivacije je
ideja o revščini, ki preprečuje, da revščino obremenjevali le v relativnih terminih (Novak,
1997).
Oster kritik revnih je bil angleški sociolog Herbert Spencer. Po njegovem mnenju je bil vzrok
za revščino skrit v malopridnem življenju revežev, zato bi morala država čim manj posegati
v življenje posameznika. Če bi zakoni ali sistem države zagotovila revnim več kot absolutno
najmanjšo vsoto, ki jo potrebuje za preživetje, bi se med prebivalstvom širila lenoba in
morala bi upadla. Posameznik ne bi bil pripravljen delati za svoje preživetje. Da bi se država
razvijala in postala bolj uspešna, bi morali najbolj sposobni in najbolj delovni obdržati
celotno plačo oziroma nagrado za svoje delo. Slabotni, nesposobni in leni pa bi morali biti
obsojeni na življenje v revščini, saj si kaj več ne zaslužijo. Revščina je po Spencerju nujna
sestavina družbe, saj brez nje ne bi bilo spodbude za delo (Novak, 1997).
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Definicija revščine izhaja iz določene teorije. Tako definicije absolutne revščine
predpostavljajo koncentriranje na tiste kategorije ljudi, katerih življenjska raven je pod to
mejo in ki zaradi različnih razlogov ne delajo. Različne definicije privedejo do različnih
odgovorov na vprašanja o obsegu revščine (Novak, 1994).
Revščina je stalna spremljevalka človeške družbe, čeprav se spreminja s časom in
prostorom tako po obsegu kot po vsebini. Razlogi za revščino so zelo različni, tako v
posamezni družbi kot med družbami. Vzroki za revščino so lahko različni (Novak, 1994):
 izguba dela,
 pomanjkanje ustreznih ukrepov socialne politike, zlasti v obliki socialne pomoči in
delavskega zavarovanja, v katerega bi bili vključeni brezposelni in nezaposleni,
 gospodarske, politične, rasne in druge oblike neenakosti, ki onemogočajo, da bi se
javno mnenje in podpora za revne izboljšala.
Najpogostejše posledice revščine so (Varuh človekovih pravic, 2008):
 lakota,
 brezdomstvo,
 odsotnost izobraževanja,
 odsotnost virov za uresničitev osnovnih življenjskih potreb,
 večja obolevanje in umrljivost prebivalstva.
Med najbolj ogrožene skupine ljudi spadajo (Varuh človekovih pravic, 2008):
 starejši od šestdeset let,
 ženske,
 otroci,
 kronični bolniki, invalidi,
 brezdomci,
 begunci, priseljenci,
 ljudje z nizko izobrazbo, brezposelni.
Nekatere skupine prebivalcev so bolj izpostavljene tveganju revščine in socialne
izključenosti. To so družine z otroki, predvsem velike družine z otroki in enostarševske
družine, ter starejši, invalidi in priseljenci. Te ranljive skupine pogosteje prizadene
brezposelnost, pogosteje prekinejo izobraževanje, v primerjavi z drugimi sloji družbe pa je
pri njih bolj verjetna tudi finančna izključenost.
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V družbi, kjer so osrednje vrednote uspešnost, kapital in dobiček, so najbolj ogroženi in
ranljivi tisti, ki zaradi mladosti, starosti, bolezni, drugačnosti ali spola nimajo zadostnega
potenciala za vstop v odprti boj ali tekmovalnost, v katerih pravila igre niso natančno
določena in tudi vstopni pogoji niso in tudi žal ne morejo biti enaki. Medtem ko nekateri
nenadzorovano bogatijo, so drugi vse revnejši. Vemo, da denar ustvarja denar, izhod iz
revščine pa je zelo težak (Varuh človekovih pravic, 2008).

2.2

SPREMENLJIVKE IN TEŽAVE PRI MERJENJU REVŠČINE

Revščino je zelo težko meriti in je zato težko določiti točen odstotek revnih, saj različne
kategorije ljudi opredelijo kot revne. Za lažjo ugotovitev revščine se lahko uporablja
denarne in finančne spremelnjivke, največkrat pa se revščino določa s pragom revščine.


Denarne in finančne spremenljivke

Za ugotovitev revščine lahko uporabljamo denarne ali finančne spremenljivke. Pri denarnih
spremenljivkah se določi višina oziroma znesek dohodka ali izdatkov, pod obsegom
katerega je oseba ali skupina oseb revna. Vsak posameznik ali gospodinjstvo, ki imata
manjši znesek od tega praga revščine, sta torej revna. Pri finančnih spremenljivkah pa gre
za pomanjkanje določenih dobrin in storitev, ki so izbrane kot nujne potrebe. Pri tem je
pomembno, da je pomanjkanje resnično nezaželeno (Novak, 1997).


Prag revščine

Prag revščine je definiran kot tista raven dohodka ali izdatkov, pod katero so gospodinjstva
revna. Določitev meje revščine je le subjektivna. V vsakem primeru pa mora biti jasno, da
termin praga revščine ne pomeni čisto prave ločnice med dejansko revnimi in nerevnimi in
da različnost definicij praga revščine kaže, da revščina ni naravno stanje, ki bi ga bilo
mogoče objektivno definirati.
Prag revščine je določen na podlagi porazdelitve dohodkov in se z njo tudi spreminja. Prag
tveganja revščine je opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka
vseh gospodinjstev ob upoštevanju Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OECD-jeve prilagojene ekvivalenčne lestvice. Predstavlja najnižji letni razpoložljivi dohodek,
ki ga mora imeti enočlansko gospodinjstvo, da ni revno. Izračuna se za enočlansko
gospodinjstvo oz. prvo odraslo osebo v gospodinjstvu. Za vse druge člane gospodinjstva se
izračuna takole: za otroke, mlajše od 14 let, se vrednost praga pomnoži z 0,3, za vse druge
člane gospodinjstva pa z 0,5 (SiStat, 2020).
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2.3

VRSTE REVŠČINE

Revščino preučujemo z absolutnega, relativnega in subjektivnega vidika. Prva dva vidika
predstavljata objektiven pomen, ker revščino ugotavljajo drugi, tretji pa je subjektiven
vidik, ker se o revščini opredelimo sami.

2.3.1 Absolutna revščina
Absolutna revščina pomeni pomanjkanje osnovnih potreb in storitev, ki so nujne za
zadovoljitev minimalnih potrebščin, kot so hrana, stanovanje, obleke. Med absolutno revne
ljudi štejemo tiste ljudi, ki se štejejo kot absolutni minimalni standard potrošnje, potreben
za preživetje krajšega obdobja. Absolutno revščino odpravimo, ko država vsakemu
prebivalcu zagotovi najmanj minimalni dohodek. Težava z absolutnim pragom revščine je,
da ko je že enkrat določen, ni več odvisen od splošne blaginje v družbi oz. se spreminja v
skladu z njo ( Novak, 1997).

2.3.2 Relativna revščina
Relativna revščina je revščina, ki temelji na socialnem položaju osebe v svojem okolju.
Opredeljena je kot stanje, ki prikazuje dohodkovno neenakost v družbi, prikazuje, koliko
odstotkov ljudi živi pod določeno mejo dohodkov in izdatkov. Meri se jo z ocenami
posameznikov neke družbe. Določa se glede na to, kje se smatra za še sprejemljiv in
zadosten standard glede na trenuten način življenja znotraj družbe. Če ima gospodinjstvo
dovolj visok dohodek, da zadovolji vse svoje osnovne potrebe, posameznik lahko še vedno
velja na podlagi relativnih meril za revnega. Ne more si privoščiti dobrin in storitev, ki za
življenje niso nujno potrebne, vendar so v družbi običajne.
Statistični uradi evropskih držav merijo relativno revščino; to pomeni, da ugotavljajo, koliko
ljudi je revnih v primerjavi z drugimi. Predpostavljajo, da so relativno revni tisti ljudje, ki si
zaradi nizkega dohodka ne morejo privoščiti načina življenja, običajnega za družbo, v kateri
živijo. Relativno revščino se izraža s stopnjo tveganja revščine (Novak, 1997).

2.3.3 Subjektivna revščina
Subjektivno spoznavanje revščine temelji na mnenju respondentov o njegovem dohodku
ali izdatkih, na osebnem dojemanju dohodkovnega položaja gospodinjstev. Subjektivna
revščina naj bi bila tesno povezana z relativno, saj naj bi se revni posamezniki tudi dejansko
počutili revne. Vendar tudi to pravilo ni vedno zanesljivo, saj se nekatere skupine ne
počutijo revne kljub drugačnim zunanjim kazalcem. Same ugotovitve o subjektivni revščini
so pomembne zaradi tega, ker se ljudje do neke mere obnašajo glede na lastne ocene o
sebi. Tukaj se govori o posameznikovih potrebah in željah (Novak, 1997).
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Za izdelavo subjektivne meje revščine se uporabljajo tri metode revščine (Novak, 1997):
 Po metodi SPL gospodinjstvo odgovori na naslednja vprašanja: Kakšen bi moral biti
po vašem mnenju najnižji razpoložljiv dohodek, da bi lahko gospodinjstvo, kot je
vaše, še lahko normalno živelo? Minimalni dohodek za vsako gospodinjstvo je
odvisen od njegove velikosti, sestave in realnega dohodka. Bogatejša gospodinjstva
bodo precenila svoje minimalne potrebe, revnejša pa bodo precej manj zahtevna.
 Po metodi LPL gospodinjstvo odgovarja na vprašanja: Kakšen znesek razpoložljivega
mesečnega dohodka bi bil po vašem mnenju zelo slab, slab, nezadosten, zadosten,
dober, zelo dober?
 Po metodi CSP gospodinjstvo odgovarja na vprašanja: Ali lahko s svojim
razpoložljivim dohodkom zadovoljite svoje minimalne potrebe z zelo velikimi
težavami, s težavami, z nekaterimi težavami, dokaj lahko, lahko ali zelo lahko?

2.4

STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE

Stopnja tveganja revščine je odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih, katerih ekvivalentni
razpoložljivi dohodek je nižji od praga tveganja revščine. Prag tveganja revščine je
opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka v državi. Kazalnike
dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede
raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz
leta pred izvedbo tega raziskovanja (referenčno leto za dohodek) (SiStat, 2020).
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3

SOCIALNA IZKLJUČENOST

Poljem socialne izključenosti se je v zadnjih dveh desetletjih dodobra uveljavil tako v
družboslovju kot političnem jeziku. Razlag za njegovo pogosto uporabo je več, pomembno
je omeniti vsaj dve. Prva razlaga se pojavlja z dejstvom, da spremembe, do katerih prihaja
v sodobnih družbah zaradi posledice kombinacije različnih ekonomskih, demografskih in
socialnih dejavnikov, dejansko prinašajo strukturno drugačne, nove pojave in socialne
posledice, ki jih je lažje zajeti in opisati z novimi koncepti kot pa s starimi. Novih oblik
družbenih neenakosti po mnenju nekaterih avtorjev ni več mogoče pojasniti le s pomočjo
razredne strukture družbe in teorij, ki izhajajo iz vertikalnih, hierarhičnih modelov družbene
strukture. V postindustrijskih družbah prihaja do prehoda iz vertikalno strukturirane
družbe, ki smo jo poznali kot razredno družbo, v horizontalno strukturirano družbo, v kateri
se vrhovi sploščijo in v katerih ni več toliko pomembno ali so posamezniki oziroma skupine
zgoraj ali spodaj, temveč ali so v centru ali na periferiji, ali sodelujejo v družbenem
dogajanju ali ne. Druga razlaga za popularnost in pogostost uporabe pojma socialne
izključenosti lahko iščemo v dejstvu, da se pojmi, kot so socialna izključenost in socialno
vključevanje ter družbene kohezije, že dve desetletji uporabljajo v političnem jeziku in
jeziku analize politik na ravni EU, ki je z različnimi mehanizmi, kot so sofinanciranje
raziskovalnih in aplikativnih projektov ter programov socialnega vključevanja, izdatno
spodbujala uporabo omenjenih konceptov v družboslovju (Hlebec, Kavčič, Filipovič Hrast,
Vezovnik & Trbanc, 2010).

3.1

OPREDELITEV SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

Socialna izključenost je v sociologiji morda nekoliko sporen koncept, saj obstaja veliko
različnih definicij, pogosto pa so nejasne tudi razmejitve z drugimi sociološkimi koncepti,
kot so družbena kohezija, revščina, prikrajšanost, zmožnost, kakovost življenja. Hkrati je ta
pojem v političnem diskurzu tako pogosto uporabljena, da se njegov jasen pomen skozi ta
diskurz še dodatno zamegljuje (Hlebec idr, 2010).
Pojem socialne izključenosti izhaja iz Francije, natančneje iz začetka 70. let 20. stoletja, kjer
je v tradiciji francoske republikanske misli in v navezavi na Durkheimovo pojmovanje
družbe razumljen širše: kot družbena izključenost, torej ne le kot ekonomski, socialni in
politični, ampak tudi kot moralni problem, saj do izključenosti prihaja tudi zaradi posledic
pomanjkanja solidarnosti v družbi in trganja družbenih vezi (Hlebec idr, 2010).
Zunaj francoskega konteksta razumevanja družbene vključenosti oziroma izključenosti se
je pojem socialne izključenosti razširil od druge polovice 80. let naprej, večina avtorjev, ki
socialno izključenost vidijo kot posledico neizvajanja ali nepopolnega izvajanja socialnih
pravic državljanov, se eksplicitno navezuje na razumevanje državljanstva.
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Na ravni EU je ena prvih definicij socialne izključenosti nastala v okviru projekta
Opazovalnega telesa EU za nacionalne politike boja proti socialni izključenosti v začetku
devetdesetih let (Hlebec idr, 2010).
S socialno izključenostjo razumemo slabo vključenost posameznikov ali skupin v sistem
političnega, ekonomskega ali socialnega delovanja družb, v katerih živijo. Gre za
izključenost pri dostopu do institucij in družbenih virov ter sodelovanje v njih. Socialno
izključenost pogosto spremlja slaba vpletenost posameznikov v mreže medsebojnih
odnosov in njihova slaba participacija v družbenem dogajanju. Je odnosni pojem, saj se
vključenost ali izključenost posameznikov in skupin proučuje v odnosu do ostalih družb
(Hlebec idr, 2010).
Socialna izključenost je relacijski pojem, saj se vključenost ali izključenost posameznikov in
skupin proučuje v odnosu do ostalih v družbi (podobno velja tudi za socialne pravice, ki so
relacijske narave, saj se situacije in življenjski pogoji posameznikov in skupin tudi proučujejo
v odnosu do ostalih v družbi). Bolj kot na stanju socialne izključenosti je poudarek na
procesih izključevanja, v katerih se kopičijo različne dolgotrajne prikrajšanosti in
izključenosti v tako imenovani ‘spirali tveganj’. Tu se posamezne oblike prikrajšanosti in
izključenosti sopogojujejo in vodijo k drugim, vse bolj kompleksnim. Socialno izključevanje
je multidimenzionalen pojav (Hlebec idr, 2010).
Vlemenickx in Berghan socialno izključenost definirata kot skupek večdimenzionalnih
procesov prikrajšanosti, ki se med seboj povezujejo in krepijo. Navezujejo se na
oddaljevanje od socialnega okolja, katerega rezultat je izolacija posameznikov in skupin iz
glavnih priložnosti, ki jih nudi družba. Čeprav se posamezni vidiki izključenosti med seboj
povezujejo, pa ne gre za kumulativno povezovanje, torej za spiralno izključenost. Socialna
izključenost torej pomeni nezmožnost vključevanja posameznika v glavne družbene
sisteme (Notar, 2004).
Socialna izključenost pomeni nesprejemanje posameznika ali skupine ljudi s strani
družbenega okolja. Temelji lahko na rasi, etničnosti, jeziku, kulturi, religiji, spolu, starosti,
socialnem razredu, ekonomskem in zdravstvenem stanju. Socialna izključenost odvzema
človeku njegove temeljne pravice in veže nase revščino, prikrajšanost in nestrpnost.
Je koncept, ki odseva neenakost posameznikov ali skupin prebivalstva in njihove udeležbe
v življenju družbe. Lahko jo povezujemo z omejenim ali onemogočenim dostopom do
družbenega sistema ali dolgoročno brezposelnostjo, ki temeljijo na lastnostih skupin, kot
so etična pripadnost ali spolna usmerjenost, zdravstveno stanje (AIDS) ali pripadnost
družbeno stigmatizirani skupini (npr. bivši zaporniki, narkomani). Socialna izključenost se
lahko pojavi po dalj časa trajajočem materialnem pomanjkanju, ko se ljudje počasi
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izključujejo iz družbenega dogajanja in postanejo socialno, kulturno in politično izolirani
(Varuh človekovih pravic, 2008).
Sen deli socialno izključenost na aktivno in pasivno. Pri aktivnem izključevanju gre za
namerno zakonsko ali sistemsko izključevanje, ko določenim populacijskim kategorijam ali
skupinam niso priznane vse pravice in možnosti, ki veljajo v družbi (na primer omejevanje
statusa državljanstva beguncem ali ekonomskim migrantom, iz česar za slednje sledijo
številne druge omejitve, izključevanja in prikrajšanosti). Pri pasovnem izključevanju pa gre
za izključevanje in prikrajšanost, do katerih vodijo različni ekonomski in socialni procesi, pri
katerih sicer ni namere izključevati (npr. ekonomska gibanja, ki povzročajo brezposelnost)
(Hlebec idr, 2010).
Tri ključne sestavine, ki so značilne za koncept socialne izključenosti, so (Hlebec idr, 2010):
 Relativnost: vedno gre za izključevanje iz določene družbe, v določenem prostoru in
času.
 Dejavniki izključevanja: kaj oz. kateri dejavniki izključujejo. Izključeni posamezniki in
skupine večinoma nimajo nadzora nad dejavniki izključevanja in nad samim
izključevanjem. Pogosto imajo občutek neobvladovanja situacij in nemoči, da bi
vplivali na dogodek in spremembe v lastnem življenju.
 Dinamika: socialna izključenost posameznikov ali skupin ne zadeva le trenutnega
stanja, ampak ima praviloma tudi resne posledice za njihovo prihodnost,
izključevanje posameznikov in skupin tako pomeni, da imajo le-ti tudi malo
priložnosti za prihodnost.
Socialno izključevanje se velikokrat začne z materialnim pomanjkanjem, znotraj katerega je
socialna izključenost širši koncept. Ločimo štiri tipe izključenosti (Hlebec idr, 2010):
 izključenost iz delovnega življenja – brezposelnost,
 izključenost iz potrošniške družbe – klasična revščina,
 izključenost iz družbe (pomanjkanje socialnih stikov),
 izključenost iz mehanizmov moči in vpliva.
Socialno izključenost je težje izmeriti kot določiti stopnjo relativne revščine. Ne gre le za
oceno pojma in dimenzije imeti, vključuje tudi dimenzije pripadati in biti. Pomanjkanja se
kažejo kot (Hlebec idr, 2010):
 deprivacija (pomanjkanje materialnih virov),
 izolacija (pomanjkanje socialnih stikov),
 anomija (občutek nemoči).
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Na nivoju EU je socialna izključenost razumljena v tesni povezavi z neustreznim dostopom
do možnosti in institucij izobraževanja in usposabljanja, s slabim položajem na trgu delovne
sile in z nizkim dohodkom. Osnovna predpostavka je, da brezposelnost in zmanjšani socialni
izdatki ogrožajo družbeno participacijo in integracijo ter s tem socialno vključenost.
Brezposelnost in pomanjkanje dohodkov povzročata kopičenje nadaljnjega pomanjkanja in
prikrajšanosti na drugih življenjskih področjih. Posledično ne preseneča velik poudarek na
politikah zaposlovanja oz. ponovnega vključevanja dolgotrajno brezposelnih in neaktivnih
oseb v zaposlitev znotraj politik socialnega vključevanja držav EU (Hlebec idr, 2010).

3.2

MERJENJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

Posledice večpomenskosti in kompleksnosti pojma socialne izključenosti so težave z
njegovo operacionalizacijo in merjenjem. V primerjavi z revščino je socialno izključenost
težje meriti, saj je težko proučevati vsa njena področja hkrati, zato jo merimo ločeno.
Merljiva je na naslednjih področjih (Filipovič Hrast & Srakar, 2011):
 dohodek (stopnja tveganja revščine, neenakost dohodka itd.),
 materialna prikrajšanost (nezmožnost nakupa določenih materialnih dobrin, ki se v
družbi obravnavajo kot nujne/običajne za dostojno življenje),
 dostopnost finančnih storitev,
 zaposlenost (stopnja brezposelnosti itd.),
 dostopnost socialnih storitev (varstvo otrok, dolgotrajna oskrba),
 stanovanjske razmere (prenaseljenost, stroški, stanovanjska prikrajšanost) in
kakovost okolja,
 izobraževanje (stopnja izobrazbe, pismenost, udeležba v formalnem in
neformalnem izobraževanju),
 zdravje (samoocenjeno zdravje, dostopnost zdravstvenih storitev, življenjska doba,
umrljivost),
 medosebni odnosi.

3.3

STOPNJA TVEGANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI

Stopnja tveganja socialne izključenosti je odstotek oseb, izpostavljenih tveganju socialne
izključenosti. Gre za osebe, ki živijo pod pragom tveganja revščine ali so resno materialno
prikrajšane ali živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo.
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti se objavlja za leto, v katerem se izvede
raziskovanje Življenjski pogoji, podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta
pred izvedbo tega raziskovanja (referenčno leto za dohodek) (SiStat, 2020).

12

4

REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST V SLOVENIJI

Na revščino žal tudi v Sloveniji nismo imuni. Pri nas je še vedno veliko prebivalstva dejansko
izključenega, velik del je materialno ogroženih in brezposelnih in take razmere povečujejo
verjetnost, da revščina postane težava celotnega prebivalstva.
V Sloveniji je po letu 1990 prišlo do velikih družbenih sprememb oz. tranzicije na glavnih
družbenih področjih. Tranzicija pomeni vrsto sprememb na politični, ekonomski in socialni
ravni. Pri prvi vrsti gre za osamosvojitev in nastanek nacionalne države in spremembo
političnega sistema v smeri parlamentarne demokracije, druga tranzicija je spreminjanje
ekonomskega sistema, s socialno tranzicijo pa je mišljeno družbeno raziskovanje, ki poteka
bistveno drugače kot v prejšnjem režimu.
V času tranzicije se je v Sloveniji zelo povečala brezposelnost, z njo pa tudi revščina, saj je
brezposelnost najpomembnejši povzročitelj revščine. Slovenska družba je bila do prehoda
v kapitalistično tržno urejenost zelo blizu socialnodemokratskemu tipu vzpostavljanja
blaginje. Tako je bilo poskrbljeno za zdravstveno varstvo, za možnosti vzgoje in
izobraževanja, za varnost v starosti za večino, ne glede na socialni položaj.
Kljub temu da je imela Slovenija že pred osamosvojitvijo leta 1991 oblikovanih veliko
mehanizmov, s katerimi je regulirala socialno varnost državljanov, pa ni niti konceptualno
niti operativno priznavala revščine in pomanjkanja. Namesto pojma revščina so bili v
uporabi pojmi, kot so eksistenčni minimum, povprečni ali minimalni življenjski stroški ali pa
dogovorjena raven socialne varnosti državljanov.
Leta 1993 je Statistični urad Republike Slovenije na podlagi anketnih podatkov izvedel prvo
merjenje revščine in pri tem uporabil metodologijo Eurostata, ki je temeljila na podlagi
anket o porabi gospodinjstev. Analiza je pokazala, da je bilo leta 1993 revnih 13,6 odstotka
slovenskih gospodinjstev ali 9,3 odstotka prebivalcev.
Sodobna revščina je nastala v času po osamosvojitvi Slovenije kot posledica zmanjšane
gospodarske dejavnosti in sprememba družbenoekonomskega sistema. Vodilne
menedžerske in državno-uradniške osebe niso znale zmanjšati obsega prodaje na trgu bivše
skupne države nadomestiti s povečano prodajo na druga tržišča. Slovensko gospodarstvo
je že zelo dolgo odvisno od mednarodne menjave blaga in storitev (Notar, 2004).
Nekateri menijo, da bi morala Slovenija pred začetkom krize leta 2007 osnovni standard
omogočiti vsem ljudem in ne bi smela dovoliti nadaljnjega razslojevanja prebivalstva. Med
zadnjo gospodarsko krizo so se razmerja med zaposlenimi in brezposelnimi spremenila, vse
več ljudi je ostalo brez zaposlitve in rednega dohodka. Leta 2012 se je spremenila socialna
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zakonodaja in znižali so se nekateri socialni prispevki. Veliko ljudi je tako ostalo brez
pomoči, kot so državne štipendije, otroški dodatki, brezplačne šolske malice.
Minimalna plača se ni zvišala v sorazmerju z življenjskimi stroški. Leta 2008 je znašala 589
evrov, prag tveganja revščine je bil postavljen na 545 evrov. Komaj leta 2017 je bil prag
tveganja revščine postavljen skoraj 100 evrov višje, a minimalna plača se je zvišala le za 25
evrov in je tako znašala 614 evrov, prag tveganja revščine pa 636 evrov. Zaradi tega je bilo
veliko zaposlenih revnih. Do sedaj je bila minimalna plača 667 evrov, z januarjem 2020 pa
se je zvišala na 700 evrov. Koliko se je stanje delavcev spremenilo, se bo videlo v prihodnje,
ocenjujejo pa, da bi se mogla revščina med zaposlenimi zmanjšati (Pirnat, 2019).
Med krizo se je spremenila tudi struktura trga dela. Podjetja med krizo niso zaposlovala za
nedoločen čas, zato je vse več ljudi bilo pripravljenih delati za manj denarja. Posledično jih
je vse več delalo brez pogodb, to so večinoma bili mladi, tudi tisti, ki so imeli visoko
izobrazbo. Še dandanes veliko mladih dela preko študentske napotnice, saj ustrezne
zaposlitve zase ne najdejo. Povečalo se je tudi veliko število samozaposlenih, ampak k temu
je pripomogla država sama, ki je s subvencijami spodbujala samozaposlovanje. Tako je od
leta 2007 do leta 2013 porabila 97,3 milijona evrov za subvencioniranje 23.316 novih
samozaposlenih. S tem je država umetno poskušala zniževati brezposelnost. Veliko
samozaposlenih je bilo mladih, ki so končali študij in niso našli primernega dela zase in niso
imeli druge izbere. Ampak pri samozaposlenih se začenjajo velike težave, saj je njihov
prihodek vezan na opravljanje dela in imajo lahko veliko težave v primeru bolniške
odsotnosti (Pirnat, 2019).
Revščina med starejšimi je bila med krizo ena večjih težav. Leta 2013 je bilo revnih več kot
20 % starejših, leta 2017 se je številka znižala na 16,4 %. Prav tako se je znižala revščina
med brezposelnimi, ki so še vedno najbolj ranljiva skupina, revnih je kar 41,7 %
brezposelnih. Prva kvantitativna empirična analiza objektivne ogroženosti s socialno
izključenostjo je bila opravljena na podatkih raziskave Kakovost življenja v Sloveniji. Trbanc
(1996) je koncept socialne izključenosti empirično operacionalizirala in ogroženost s
socialno izključenostjo merila kot kopičenje izključenosti in prikrajšanosti pri posameznikih
na področjih stanovanjskih razmer, opremljenosti bivalnega okolja z javnimi storitvami in
osnovnimi institucijami, izobrazbe in funkcionalne pismenosti, potrošnje, opremljenosti
gospodinjstva in ekonomskih virov, zaposlitve in delovnih razmer ter socialnih stikov in
opornih mrež.
Med ogroženimi s socialno izključenostjo so leta 1994 prevladovale starejše, slabo
izobražene osebe, osebe, ki so živele v zelo majhnih (izoliranih) krajih, same ali v razširjenih
družinah, osebe, ki so se ukvarjale s kmetovanjem (predvsem ostareli kmetje) ali so bile
brezposelne ali so opravljale občasna dela za plačilo. Pred dobrimi desetimi leti je torej v
Sloveniji še šlo za dokaj tradicionalno sliko izključevanja, s koncentracijo v majhnih, slabo
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razvitih krajih, med starejšimi in nizko izobraženimi osebami. Ogroženost s socialno
izključenostjo se je kazala tudi pri brezposelnih (posebej slabo izobraženih) in tistih, ki so
opravljali občasna, priložnostna dela (torej se je kot problematičen že nakazoval vzorec
opravljanja netipičnih, nestalnih del).

4.1

STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE V SLOVENIJI

Po podatkih iz Statističnega urada Republike Slovenije v nadaljevanju SiStat-a za leto 2019
je v Sloveniji stopnja tveganja revščine 12-odstotna. To pomeni, da je z dohodkom, nižjim
od praga tveganja revščine, živelo približno 243.000 prebivalcev Slovenije, kar pomeni, da
vsak osmi Slovenec živi pod pragom tveganja revščine. Med vsemi 243.000 osebami,
živečimi z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je bilo 90.000 upokojencev (18,2 %)
od tega 60.000 upokojenih žensk in 30.000 upokojenih moških; 40.000 je bilo delovno
aktivnih (4,5 %); 40.000 je bilo brezposelnih (43,6 %); 41.000 je bilo mladoletnih otrok
(10,5 %); 32.000 pa je bilo drugih oseb, nezmožnih za delo, gospodinj, študentov in drugih
neaktivnih oseb (18,9 %).
Na grafikonu 1 je prikazana stopnja tveganja revščine v Sloveniji od leta 2012 do leta 2019.
Leta 2013 in 2014 je bila stopnja tveganja revščine najvišja, in sicer 14,5-odstotna, kar
pomeni, da je pod pragom tveganja revščine živelo okoli 290.000 ljudi. Od leta 2015 naprej
se je stopnja postopoma zmanjševala in med letom 2017 in 2018 ostala nespremenjena z
13,3 %. Najnižja stopnja tveganja revščine je bila leta 2019, in sicer 12-odstotna. Takrat je
živelo pod pragom tveganja revščine 243.000 ljudi, to je kar 47.000 manj ljudi kot leta 2013
in 2014. Kot vidimo se stopnja tveganja revščine iz leta v leto postopoma zmanjšuje, a bodo
podatki naslednje leto zaradi nastale korona krize najverjetneje ponovno začeli naraščati.
Grafikon 1: Stopnja tveganja revščine v Sloveniji
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Stopnja tveganja revščine po statističnih regijah od leta 2012 do 2019 je prikazana v tabeli
1. Primorsko-notranjska je regija, ki je med letoma 2013 in 2019 imela največkrat najnižjo
stopnjo tveganja revščine, Pomurska in Posavska pa sta največkrat imeli najvišjo stopnjo.
Najvišja stopnja tveganja revščine je bila leta 2013 in 2014 v Pomurski in Posavski regiji, in
to kar 19,9-odstotna, najnižja pa leta 2019 v Gorenjski regiji z 7,8 %.
V zadnjih osmih letih se je stopnja tveganja revščine najbolj povečala v Koroški in Zasavski
regiji, najbolj zmanjšala pa v Jugozahodni Slovenji in v Gorenjski regiji. Po zadnjih podatkih
iz leta 2019 kaže, da imajo najvišjo stopnjo tveganja revščine Zasavska regija (16,8 %),
Podravska regija (16,2 %) in Koroška regija (15,4 %), najnižjo pa Gorenjska regija (7,8 %),
Podravska regija (10,1 %) in Jugovzhodna Slovenija (10 %).
Tabela 1: Stopnja tveganja revščine po statističnih regijah v Sloveniji

Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Posavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Primorsko-notranjska
Goriška
Obalno-kraška

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

19,2
18,7
12,9
14,2
13,2
16,5
17,2
9,7
11,3
9,2
11,4
13,9

19,9
18,1
14,8
15,3
14,0
20,1
16,2
11,1
12,8
8,5
13,7
14,5

17,5
17,3
14,8
15,0
14,7
19,9
17,4
11,4
13,3
11,3
12,3
15,1

15,3
15,9
14,5
16,8
13,5
16,1
15,7
11,8
13,3
10,6
15,2
13,7

14,9
15,5
13,0
15,0
15,0
17,3
13,9
12,5
14,2
9,5
14,8
8,7

14,6
16,4
13,5
15,4
12,0
18,5
12,4
11,5
12,4
8,4
9,8
10,7

16,5
15,6
13,9
15,4
15,6
11,1
11,1
11,3
10,3
13,6
15,0
12,3

13,9
16,2
15,4
13,5
16,8
10,1
10,0
9,6
7,8
12,5
10,6
11,4

Vir: SISTAT (2020)

4.2

STOPNJA TVEGANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI V SLOVENIJI

Stopnja tveganja socialne izključenosti za leto 2019 je 14,4 %, kar pomeni, da je tveganju
socialne izključenosti izpostavljenih približno 293.000 prebivalcev, za boljšo predstavo to
pomeni vsak sedmi Slovenec. Glede na leto 2018 se je stopnja tveganja socialne
izključenosti v letu 2019 zmanjšala za 1,8 %, kar pomeni, da je socialno izključenih 33.000
manj oseb kot prejšnje leto (SiStat, 2020).
Tako kot revščina se je tudi socialna izključenost med letom 2012 in 2019 postopoma
zmanjševala (grafikon 2). Najvišja stopnja socialne izključenosti je bila v Sloveniji leta 2013
in 2014, in sicer 20,4-odstotna. Takrat je bilo 410.000 ljudi izpostavljenih tveganju socialne
izključenosti. Po letu 2014 je stopnja tveganja revščine vsako leto padla za skoraj en
odstotek in leta 2019 pristala na 14,4 %, kar je tudi najmanj v zadnjih osmih letih. Takrat je
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bilo 293.000 ljudi izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, to pomeni kar 117.000 ljudi
manj kot leta 2013 in 2014.

Stopnja tveganja socialne izključenosti
v Sloveniji v %

Grafikon 2: Stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji
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Stopnja tveganja socialne izključenosti (tabela 2) je bila med letoma 2012 in 2019
največkrat najvišja v Posavski in Zasavski regiji, največkrat najnižja pa v Osrednjeslovenski
in Primorsko-notranjski regiji. V zadnjih osmih letih je največjo stopnjo socialne
izključenosti imela Posavska regija leta 2013 (26,1 %), najnižjo pa Gorenjska regija leta 2019
(9,6 %). Po zadnjih podatkih iz leta 2019 kaže, da imajo najvišjo stopnjo tveganja socialne
izključenosti Podravska regija (21,4 %), Savinjska regija (19,3 %) in Koroška (18,6 %), najnižjo
pa Podravska in Osrednjeslovenska regija (11,6 %) ter Gorenjska regija (9,6 %).
Tabela 2: Stopnja tveganja socialne izključenosti po statističnih regijah v Sloveniji
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pomurska

24,0

22,2

24,5

18,5

17,8

18,7

21,6

16,9

Podravska

24,1

24,7

24,1

21,2

21,3

21,2

19,2

18,6

Koroška

21,8

22,5

23,3

22,3

19,6

18,7

18,0

19,3

Savinjska

22,0

21,4

20,2

22,4

20,8

20,1

19,5

16,9

Zasavska

24,2

22,6

24,6

23,5

22,4

20,5

18,7

21,4

Posavska

23,2

26,1

24,4

21,6

22,6

21,2

16,0

11,6

Jugovzhodna Slovenija

20,8

21,4

21,4

19,2

17,1

16,1

12,4

12,1

Osrednjeslovenska

15,5

17,2

16,6

15,9

16,1

14,0

13,4

11,6

Gorenjska

16,9

18,2

18,9

17,6

17,9

15,2

12,2

9,6

Primorsko-notranjska

15,8

15,0

16,9

13,6

12,9

10,8

15,3

13,7

Goriška

17,5

19,6

19,3

20,1

18,6

12,7

16,7

12,9
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Obalno-kraška

19,2

20,5

22,7

19,4

13,9

15,7

14,1

13,2

Vir: SISTAT (2020)

4.3

RANLJIVE SKUPINE LJUDI V SLOVENIJI

Najbolj ranljive skupine z največjim tveganjem revščine in socialne izključenosti so
naslednje (Varuh človekovih pravic, 2008):
 starejši,
 nekatere skupine invalidov (brez statusa, s težjimi okvarami, brezposelni, z
neustreznimi stanovanjskimi razmerami),
 brezposelni mladi (iskalci prve zaposlitve),
 otroci (pri katerih je zaradi revščine ali socialne izključenosti ogrožen njihov telesni,
duševni/čustveni in socialni razvoj),
 mladostniki s težavami v odraščanju,
 brezdomci (zdravstvene in stanovanjske težave),
 Romi (brezposelnost, nizka stopnja izobrazbe, slabe stanovanjske razmere),
 ljudje z nizkimi dohodki (brezposelni posamezniki in enostarševske družine) in druge
ranljive skupine (žrtve nasilja, odvisniki, osebe s težavami v duševnem zdravju,
osebe brez dovoljenja za delo).
V diplomskem delu se bom osredotočila na mlade, starejše, invalide, brezposelne in
brezdomce.

4.3.1 Starejši
Vedno več je starejših ljudi, ki dočakajo vse višjo starost, kar sooča družbo s številnimi
novimi izzivi. Pogosto so revščini izpostavljeni starejši ljudje, zlasti ženske, starejše od 65
let, ki so same in imajo nizko izobrazbo. Njihova prikrajšanost je povezana tudi s tem, da se
starejše pogosto izključuje iz trga dela in dostopa do zdravstvenih storitev. Starejši imajo
več zdravstvenih težav ter pogosteje potrebujejo zdravstvene oskrbe.
Statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji delež starejših ljudi pod pragom revščine in
socialne izključenosti višji kot med ostalim prebivalstvom. Leta 2019 je v revščini živelo
90.000 upokojencev (18,2 %), od tega 60.000 upokojenih žensk in 30.000 upokojenih
moških (SiStat, 2020).
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Starejši so v Sloveniji skupina, za katero ni primerne sistemske ureditve. Pokojnine so tako
nizke, da ima vse več starejših težave z revščino, saj pokojnine v 95 % predstavljajo glavni
vir dohodkov starejšim in če je pokojnina prenizka, se zelo težko prebijejo skozi mesec.
Resna ovira je tudi neobstoj Zakona o dolgotrajni oskrbi. V Sloveniji ostaja to področje
nerešeno zaradi neuspelih poskusov več vlad, da pripravi zakon, ki bi urejal dolgotrajno
oskrbo (SiStat, 2020).
Razlike se kažejo tudi med vasjo in mestom. Revščina je večja v mestu, na podeželju so
razmere drugačne, saj če se izve, da kdo potrebuje pomoč, si ljudje med seboj pomagajo. V
mestih je to drugače, saj so ljudje bolj nezaupljivi in tisti, ki živijo sami v stanovanjih, so v
slabšem položaju. Veliko starejših je slabo izobraženih oseb, ki živijo v zelo majhnem kraju,
same ali v razširjeni družini, in se najpogosteje ukvarjajo s kmetovanjem, so brezposelne ali
občasno opravljajo dela za plačilo.

4.3.2 Otroci in mladi
Mladi in otroci, ki živijo v revščini, imajo zmanjšan dostop do vsebin, izkušenj, znanj in
kompetenc, ki bi jih lahko enačili z vrstniki. Najbolj ranljivi so tisti, ki živijo v enostarševskih
družinah, s starši, ki imajo nižjo izobrazbo, in tisti iz družin, kjer je eden ali sta celo oba
starša brezposelna. Veliko jih biva v neustreznih razmerah, kjer je veliko pomanjkanje
osnovnih dobrin. Treba je poudariti, da mladi, ki odraščajo v materialno prikrajšanem,
revnem in socialno izključenem okolju, nimajo enakih možnosti za razvoj kot otroci, ki teh
težav nimajo. To lahko ima dolgoročne posledice pri fizičnem in psihosocialnem razvoju.
Pogosto taki otroci ne končajo šole zaradi pomanjkanja samozavesti in imajo manj možnosti
za osebnostni razvoj, težje pridobijo ustrezno izobrazbo, se slabše vključujejo v družbo in
imajo manj možnosti za zaposlitev. Po podatkih je leta 2019 živelo okrog 41.000 mladih v
revščini (SiStat, 2020).
V Sloveniji imamo relativno dober šolski sistem, ki na primarni in sekundarni ravni omogoča
relativno enake priložnosti. A vendar v izobraževanem sistemu nastaja vedno več prikritih
stroškov, kot so na primer plačljivi izleti in vsebine, dostop do učne pomoči, možnost
nakupa obvezne opreme v izobraževanju ter dostopnost do izobraževalne institucije.
Opaziti je tudi, da je treba vedno več dela za šolo opraviti doma, kar terja pomoč staršev.
Vsi starši pa na žalost ne zmorejo otroku nuditi zadostne pomoči za doseganje uspehov.
Veliko mladih takoj po zaključenem študijo išče zaposlitev v svoji smeri, a jo večina ne najde,
zato poprimejo za katero koli delo, ki je na trgu prosto, v upanju, da bojo kasneje dobili
primerno delovno mesto zase. Veliko mladih tudi ne zaključi študija in si poišče delo in
poskuša kasneje ob delu zaključiti študij. Med iskanjem prostih delovnih mest se večinoma
išče delavce za delo v gostinstvu, trgovinah, če pa je mogoče kakšno primerno delo, pa leto zahteva vsaj 5 let delovnih izkušenj, ki jih mladi v veliki meri ne morejo nikjer pridobiti.
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4.3.3 Invalidi
Invalidi so pogosteje izpostavljeni brezposelnosti in nizkim dohodkom. Pogosto težje
dostopajo do storitev in stvari, ki jih večina ljudi jemlje za samoumevne. Invalidi imajo
pogosto višje življenjske stroške zaradi invalidnosti oz. specifičnih potreb in dejavnikov,
zaradi katerih nastajajo dodatni stroški, ki se razlikujejo glede na vrsto invalidnosti oz.
potreb posameznih invalidov. Vse to pomeni, da so invalidi bolj izpostavljeni tveganju
revščine in socialni izključenosti.
V Sloveniji je več kot 170.000 invalidov in večina jih zaradi zdravstvenih težav ne dela.
Povprečna invalidska pokojnina v Sloveniji znaša 495 evrov, a večina invalidov je odvisna
od nadomestil in državne pomoči. Država invalidom omogoča pridobitev varstvenega
dodatka, s katerim posamezniku zagotovi 577 evrov dohodka mesečno. A mnogi invalidsko
upokojeni zanj zaradi takšnih in drugačnih razlogov sploh ne zaprosijo. Revščina med
invalidi v Sloveniji se zato povečuje in ljudi potiska na rob preživetja (SiStat, 2020).

4.3.4 Brezposelni
Brezposelnost je eden izmed ključnih kazalcev revščine in socialne izključenosti. Je ena
najhujših stisk. Težava brezposelnosti ne vodi samo v revščino, ampak zavira tudi
gospodarsko rast. Je stanje brez uradne zaposlitve. Do nje lahko pride zaradi vzrokov, kot
so težave doma v družini, psihična nezmožnost dela, fizična nezmožnost dela, vpliv družbe
ali stečaj podjetja.
Po podatkih iz Eurostata za leto 2019 je v Sloveniji 4,5-odstotna brezposelnost, ki se je v
primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 0,6 %.
Največja je brezposelnost med mladimi, ki znaša 8,1 %
Leta 2019 je v Sloveniji živelo 43,6 % brezposelnih oseb pod pragom tveganja revščine.
Po zadnjih podatkih iz Zavoda za zaposlovanje v nadaljevanju ZRSZ je bilo 90.000
brezposelnih prijavljenih na zavod, od tega je (ZRSZ, 2020):


50,4 % žensk,



41,6 % dolgotrajno brezposelnih,



35,4 % starejših,



20,6 % mladih,



14,3 % invalidov,
12,4 % iskalcev prve zaposlitve.
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Grafikon 3 nam prikazuje, da je največ brezposelnih žensk (50,4 %), takoj za njimi so osebe,
ki so dolgotrajno brezposelne (41,6 %), sledijo jim starejši (35,4 %), zelo so zaskrbljujoči tudi
podatki, da je 20,6 % mladih brezposelnih. Invalidov (14,3 %) in iskalcev prve zaposlitve
(12,4 %) je najmanj.
Grafikon 3: Brezposelni v Sloveniji (v %)
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Največ prostih delovnih mest, po podatkih iz Zavoda za zaposlovanje, je s poklicne skupine:
delavci za prosta dela pri visokih gradnjah, delavci za prosta dela v predelovalnih
dejavnostih, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih
ustanovah, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarji, natakarji, prodajalci, kuharji,
varilci in elektro inštalaterji.
Brezposelni lahko v času iskanja zaposlitve dobivajo denarno nadomestilo, in sicer je do
tega upravičen, kdor je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer
brezposelnosti najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih oz. je mlajši od 30 let in je bil
pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih in
pod pogojem, da so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti. Denarno
nadomestilo med brezposelnostjo lahko pridobi brezposelna oseba, pri kateri delovno
razmerje ni prenehalo po lastni krivdi ali volji (ZRSZ, 2020).
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4.3.5 Brezdomci
Brezdomstvo je ekstremna oblika revščine in socialne izključenosti. Pojavlja se v vseh
obdobjih zgodovine in se ga ne da odpraviti. Življenje na cesti pusti nepovratne posledice.
Dlje, kot takšno stanje traja, manjša je verjetnost za vrnitev v aktivno življenje. Brezdomcem
je pogosto na voljo le delo na črno za slabo plačilo ali pa celo zastonj. Brezdomci so zaradi
življenjskih okoliščin izpostavljeni različnim tveganjem za zdravje, zelo so izpostavljeni
različnim boleznim. Zelo pogosto so tudi socialno izključeni (SiStat, 2020).
Težava brezdomcev je v tem, da večinoma nimajo družine ali pa z njo nimajo stikov, njihovi
prijatelji so drugi brezdomci. Za nekatere, ki otroštvo preživljajo v rejniških družinah,
mladinskih domovih in vzgojnih zavodih, se brezdomstvo začne že v otroštvu, pri drugih je
brezdomstvo posledica konfliktov ali zlorabljanja v družini, pogosto so vzrok tudi duševne
težave, ločitev ali smrt bližnje osebe. Pogosti razlogi za brezdomstvo so neurejene
družinske in stanovanjske razmere, revščina, nasilje, duševne težave, alkoholizem in
odvisnosti. V socialno in materialno neugodnih življenjskih razmerah živi veliko prebivalcev
Slovenije (SiStat, 2020).
Slovenija je ena tistih držav, ki še nima izoblikovane nacionalne strategije na področju
brezdomstva. Koliko je brezdomcev v Sloveniji, je nemogoče ugotoviti, saj Statistični urad
teh podatkov ne zbira. V Sloveniji je vse več mladih brezdomcev (SiStat, 2020).

4.4 UKREPI ZA PREPREČEVANJE REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI V
SLOVENIJI
Preprečevanje revščine in socialne izključenosti je eden temeljnih ciljev socialne politike v
Sloveniji, ki zahteva celosten, koordiniran in integriran pristop. Naloga države je, da tako s
finančno in materialno kot nematerialno pomočjo zagotovi socialno varnost in
dostojanstvo posameznikom in družinam, ki si sredstev za preživetje ne morejo zagotoviti
sami, ter jim pomaga pri vključevanju v družbo in iskanju zaposlitve. Posameznikom in
družinam pomaga z različnimi oblikami socialne pomoči, subvencij ter znižanih plačil, ki jih
lahko uveljavljajo na krajevnem centru za socialno delo. Poleg tega v okviru
socialnovarstvenih programov zagotavlja različne oblike pomoči posameznikom in
skupinam, ki se znajdejo v socialni stiski (UKOM, 2020).
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Socialna varnost se zagotavlja s številnimi ukrepi na različnih področjih, ki vključujejo
zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in druge vidike. Pomemben del
zagotavljanja socialne varnosti je področje socialnega varstva, ki skupinam in
posameznikom brez zadostnih sredstev za preživljanje omogoča vrsto storitev in denarnih
prejemkov. Ukrepi temeljijo na socialni pravičnosti, solidarnosti in enakih možnostih, z
njimi pa želimo omogočiti socialno varnost in socialno vključenost vseh prebivalcev
Slovenije (UKOM, 2020).
1. Center za socialno delo
Centri za socialno delo so osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva.
Strokovni delavci, zaposleni na centrih, pomagajo pri prepoznavanju socialne stiske ali
težave, seznanijo z možnostmi socialnovarstvenih storitev in z obveznostmi, ki izhajajo iz
izbire storitev. Predstavijo celotno mrežo izvajalcev, ki so pristojni za nudenje pomoči. Na
centrih se uveljavljajo tudi s pravicami iz starševskega varstva, družinske prejemke ter
pravice iz javnih sredstev (UKOM, 2020).
2. Denarna socialna pomoč
Namenjena je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.
Uveljavi se jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko
predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Višina je odvisna
od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene
oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS
za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni …) (UKOM, 2020).
3. Subvencije prehrane za učence in dijake
Učencem in dijakom s subvencioniranjem prehrane zagotavlja cenejši ali brezplačen obrok
ter tako izboljšuje dostopnost šolske prehrane posameznikom iz socialno manj
vzpodbudnih okolij. Subvencija prehrane se lahko dodeli učencem za malico in kosilo ter
dijakom za malico (UKOM, 2020).
4. Znižano plačilo vrtca
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni
vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Višina plačila
vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od
cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z
odločbo določi kot odstotek, ki ga plačate starši od cene programa, v katerega je otrok
vključen. Starši z najnižjimi dohodki ste plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa
plačate 77 % cene programa (UKOM, 2020).
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5. Druge oblike pomoči
Z izpolnitvijo zakonsko določenih pogojev je posameznik lahko upavičen do pravice do
varstvenega dodatka, subvencije najemnine, državne štipendije, otroškega dodatka,
pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravice do plačila
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitve plačila socialnovarstvenih
storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika (UKOM, 2020).


Varstveni dodatek

Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas prebivanja v RS zagotavljajo sredstva za
kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z
vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin) in niso stroški za
zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati
(UKOM, 2020).


Subvencija najemnine

Do subvencioniranja najemnine je lahko posameznik upravičen, če je najemnik z zakonom
določenega stanovanja (npr. neprofitnega ali tržnega) in če meja dohodkov ne presega
višine minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek
neprofitne najemnine ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških
stanovanjih.
Subvencija najemnine se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim
dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka.
Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine. Dodeli se naslednji mesec
po vložitvi vloge za dodelitev subvencije in za dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe,
sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas do izteka najemne pogodbe (UKOM, 2020).


Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Cilj je v celoti zagotoviti zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo dovolj lastnih
sredstev za plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja in niso že na podlagi
zakona, ki ureja zdravstveno zavarovanje, upravičeni do pravic iz osnovnega zdravstvenega
zavarovanja v celoti (UKOM, 2020).
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Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje

Namen ukrepa je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom Republike
Slovenije, ki bivajo v Republiki Sloveniji in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje
iz drugega naslova (UKOM, 2020).


Oprostitev in prispevek k plačilu družinskega pomočnika

Invalidna oseba, ki ji vso potrebno pomoč nudi družinski pomočnik, in njeni zavezanci za
preživljanje lahko uveljavljajo določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravice
družinskega pomočnika (UKOM, 2020).


Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

Upravičenci in drugi zavezanci so storitev institucionalno varstvo dolžni plačati, na zahtevo
upravičenca do storitve pa center za socialno delo, ki je pristojen za upravičenca, odloči o
delni ali celotni oprostitvi plačila storitev. Center za socialno delo na podlagi materialnega
stanja vlagatelja določi višini oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.
Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in njegovim
prispevkom, oprostitev zavezanca pa kot razlika med višino oprostitve upravičenca in
prispevkom zavezanca (UKOM, 2020).


Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.
Pravica do prejema otroškega dodatka se lahko uveljavlja pri Centru za socialno delo, kjer
ima upravičenec stalno prebivališče oz. kjer večina družinskih članov dejansko prebiva, če
je posameznikovo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih (UKOM, 2020).


Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času
šolanja. Z državno štipendijo želimo spodbuditi izobraževanje in doseganje višje
izobrazbene ravni upravičencev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za
študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem
programu in izobraževalni ustanovi (UKOM, 2020).
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6. Socialnovarstveni programi
Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk
posameznih ranljivih skupin prebivalstva ter v določenih primerih tudi vzdrževanju
sprejemljivega socialnega stanja posameznikov. Izvajajo jih pretežno nevladne organizacije,
izjemoma tudi javni socialnovarstveni zavodi in predstavljajo dopolnitev ali alternativo
socialnovarstvenim storitvam ter se sofinancirajo preko javnih razpisov.
Socialnovarstveni programi se izvajajo na podlagi verifikacije ali smernic oziroma pod
pogoji, ki so objavljeni v javnih razpisih za sofinanciranje, zato za izvajanje ni predpisanih
tehničnih, kadrovskih in vsebinskih standardov. Oblikujejo se tako, da upoštevajo
značilnosti in potrebe posamezne ciljne skupine uporabnikov in izhajajo iz posebnosti
okolja, v katerem se izvajajo. Vsako leto je v okviru rednih letnih javnih razpisov
sofinanciranih približno 180 različnih socialnovarstvenih programov, ki spodbujajo razvoj
različnih mrež za nudenje pomoči posameznikom in družinam. Socialnovarstveni programi
se lahko izvajajo kot javni verificirani programi, razvojni in eksperimentalni programi,
dopolnilni programi (UKOM, 2020).
Ukrepi glede socialnega vključevanja so oblikovani okoli štirih ključnih elementov, in sicer
(UKOM, 2020):
 pospeševanje vključevanja v zaposlitev (ukrepi aktivne politike zaposlovanja,
razumljeni kot inštrument socialnega vključevanja),
 izboljšanje dostopa do virov, pravic, blaga in storitev (sistem socialne zaščite ter
dostop do stanovanj, do zdravstvenega varstva, do socialnega varstva, do
izobraževanja, do sodnega varstva, do kulture in do prostočasnih dejavnosti ter
zmanjševanje regionalnih razlik),
 preprečevanje tveganja izključenosti (preprečevanje izključenosti iz dela,
preprečevanje diskriminacije in preprečevanje drugih tveganj izključenosti ter
spodbujanje e-vključenosti),
 pomoč najbolj ranljivim skupinam, pri čemer so izrecno omenjeni predvsem ukrepi
za invalide in Rome (pomoč pri zaposlovanju, vzgoji in izobraževanju ter pri
reševanju njihovih stanovanjskih potreb).
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7. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020
Ta nacionalni program se nanaša na razvoj sistema socialnega varstva v navedenem
obdobju. Namen sistema socialnega varstva v Sloveniji je omogočiti socialno varnost in
socialno vključenost državljanov in drugih prebivalcev Slovenije. Država in lokalne skupnosti
so v okviru politik socialnega varstva dolžne zagotavljati pogoje, v katerih posamezniki
lahko, v povezavi z drugimi osebami, ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne
možnosti ter s svojim delovanjem dosegajo raven kakovosti življenja (ReNPSV13–20, 2020).
Sistem socialne varnosti zajema (ReNPSV13–20, 2020):
 storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati
nastajanje socialnih stisk in težav,
 storitve, programe, prejemke in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav,
 javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo
zakoni in drugi predpisi,
 načrtovanje, razvoj, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema
socialnega varstva in socialne zaščite.
Cilji nacionalnega programa so zastavljeni tako, da odgovarjajo na povečanje socialnih
demografskih stisk in problematik v populaciji. Trije ključni cilji, ki se nanašajo na razvoj
sistema socialnega varstva (ReNPSV13–20, 2020):
 zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno
ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;
 izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti
storitev in programov;
 izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem
učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove
avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva
uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.
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5

REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST V ITALIJI

Krizo je Italija čutila še bolj od drugih evropskih držav. Italija ima zelo visoko stopnjo
revščine in materialne prikrajšanost. Stopnja tveganja revščine je približno 20-odstotna, kar
pomeni, da pod pragom revščine živi vsak peti Italijan. V Italiji velja, da je revež vsak, ki
zasluži manj kot 940 evrov na mesec. Italija je žal ena izmed tistih držav, ki v proračun EU
več prispeva kot prejme. Že vrsto let je v stalni krizi in nikakor ne najde izhoda iz nje, celotna
država je zelo zadolžena, saj se v proračunu preveč porabi (Gačnik, 2014).
Medtem ko raste število revnih, pa imajo bogatejši čedalje več. V Italiji ni enakosti in še
manj ugodnosti, velike so razlike med tistimi, ki živijo v blaginji, in tistimi, ki se cele dneve
borijo, da bi šli čez prag revščine. Boj proti revščini je v Italiji manj učinkovit kot v drugih
evropskih državah (Gačnik, 2014).
Italija je razdeljena na razviti sever in zaostali jug. Če pogledamo zgodovino, je Italija nastala
iz dveh popolnoma različnih svetov. Na severu je vladala politična in ekonomska ureditev,
na jugu pa je bila kraljevina dveh Sicilij fevdalno urejena dežela, v kateri so bili nižji sloji
nepomembna komponenta skupnosti. Pomembnejši meščani in bogatejši posestniki so
ustvarjali industrije in sprejemali inovativne programe. Severne dežele Italije so stremele
po gospodarskem napredku države, jug pa je že stoletja živel od napredka elitnih skupin.
Na severu je gospodarstvo slonelo na nekaterih območjih intenzivnega kmetijstva,
predvsem pa na rudarstvu in industriji. Na jugu je bilo veliko neskladja med tehnološkim
napredkom in splošnim socialnim stanjem. Inovacije in veliki tehnološki napredki so se
izvajali v prestolnici, podeželje pa je bilo zanemarjeno in izkoriščeno (Gačnik, 2014).
Ko se je Italija zedinila, so se na jugu znašli v zelo konkurenčni in tekmovalni družbi, kjer
niso znali uveljavljati svojih prednosti. Največja napaka severa pa je bila, da niso upoštevali
zgodovinskih pozitivnih strani južnih ozemelj, temveč so videli samo razredno neenakost in
so ves jug označili za zaostalo in necivilizirano področje (Gačnik, 2014).
Revščina je v južni Italiji grožnja, gospodarstvo pa na jugu v primerjavi s severom zelo počasi
rase. Večina revnih ljudi je bila iz južne Italije, kar je povzročilo, da so se nekateri pridružili
mafiji, da bi se izognili revščini. Italija je vse bolj razdeljena in neenakopravna država, kjer
se je oddaljenost juga od severa začela vse bolj širiti. Med letoma 2001 in 2014 se je skoraj
2 milijona južnjakov izselilo iz juga na sever Italije. Jug postaja vse revnejši, leta 2013 je
revščina narasla iz 5,2 % na 10,6 %, na severu pa iz 2,7 na 5,6 %. Na jugu se je v času krize
brezposelnost kar podvojila. Tam je bilo leta 2018 revnih 10 % ljudi, kar je leta 2019 padlo
na 8,6 %, na severu pa je bilo leta 2018 5,8 % revnih, revščina pa se je leta 2019 zmanjšala
na 5,3 % (Istat, 2020).
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Italija v vseh letih ni uspela zmanjšati razlik v razvitosti med bogatim severom in revnim
jugom. Sever se od juga razlikuje po strukturi gospodarstva in po nepremostljivih razlikah v
prihodkih. Italijo pogosto delijo na industrijski sever in kmetijski jug. Na jugu Italije obstaja
precej velikih podjetij, ki imajo velik pomen v industriji, ta podjetja delujejo v panogah, kot
so avtomobilska industrija, letalska industrija, kemična industrija, predelava nafte in
obdelava kovin. Zaradi šibkega domačega trga podjetja na jugu odštejejo za naložbe v
opremo in posodobitve precej manj kot tista na severu. Ogromne so razlike tudi na trgu
dela, na jugu Italije je z načilna nizka zaposlenost, in to predvsem med ženskami, in visoka
stopnja brezposelnosti (Gačnik, 2014).
Najbolj podvrženi revščini so mladi in otroci, nasprotno pa je revščina najmanj prizadela
starostno skupino starejših od 65 let, ki z 4,8 % ohranjajo svoje stanje v osnovi stabilno in s
časom nespremenjeno (Huang, 2018).
Italija je znana tudi po organiziranem kriminalu. Mafija se danes obravnava kot širši sistem
oblasti. Sodelovanje politikov z mafijo dovoljuje rast neštetih mafijskih podsistemov pod
okriljem državne politike. Včasih je bila znana mafija bolj kot kriminalna organizacija, v
današnjih časih pa ima mafija bolj interes nadzirati državno politiko za dosego svojega cilja.
Mafija v Italiji je vzpostavila stik s politiko in od nekdaj uživala njeno podporo. Brez sožitja
s politiko notranja struktura mafijske družbe ne more delovati. Revnemu in slabo razvitemu
jugu države to omogoča njen bogati industrijski sever.
Država in organiziran kriminal v Italiji sta odvisna drug od drugega. Denar bogatega severa
je šel za razvoj revnega juga, v resnici pa so ga porabile kriminalne organizacije. Zdaj se ta
denar vrača nazaj kot kriminalni denar, ki poganja gospodarstvo razvitega severa. Skozi
rafinirane sisteme pranja in recikliranja postane zakonit denar, ki zastruplja zakonito
gospodarstvo. Mafijske združbe nadzorujejo ozemlje, na katerem deluje politika. Mafija
ropa, izčrpava in ustrahuje ozemlje, nad katerim ima popolno oblast. Mafija se v revščini
znajde in oprime vsega (Hladnik Milharčič, 2010).

5.1

STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE V ITALIJI

V Italiji je stopnja tveganja revščine po podatkih iz leta 2018 20,3-odstotna, kar pomeni, da
je takrat več kot 12 milijonov Italijanov živelo pod pragom tveganja revščine. Glede na
podatke iz leta 2017 se stopnja tveganja revščine v letu 2018 ni niti malo zmanjšala.
Stopnja tveganja revščine v Italiji med letoma 2012 in 2018 (grafikon 4) se ni veliko
zmanjšala. Od leta 2012 do 2015 je bila na okoli 19 % in se leta 2016 dvignila na 20,6 %,
takrat je bila tudi med najvišjimi. Najnižja je bila leta 2017 in 2018, in sicer 20,3-odstotna.
Leta 2012 je pod pragom tveganja revščine živelo nekaj več kot enajst milijonov ljudi, sedaj,
po zadnjih podatkih, je ta številka presegla dvanajst milijonov, kar pomeni, da se število
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revnih v zadnjih letih ni zmanjšalo, kot bi se moralo, ampak se je povečalo. Po podatkih je
videti, da revščina v Italiji zelo počasi pada, skoraj prepočasi.
Grafikon 4: Stopnja tveganja revščine v Italiji

Stopnja tveganja revščine v Italiji v %

21
20,6
20,5

20,3

20,3

2017

2018

19,9

20
19,5
19,5

19,3

19,4

19

18,5
2012

2013

2014

2015

2016

Vir: Eurostat (2020)

5.2

STOPNJA TVEGANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI V ITALIJI

Stopnja tveganja socialne izključenosti je bila v Italiji leta 2019 26,9-odstotna, kar pomeni,
da je pod pragom tveganja socialne izključenosti živelo več kot 16 milijonov Italijanov. Se
pa je število socialno izključenih od leta 2012 do leta 2019 zmanjšalo za milijon in pol.
Na grafikonu 5 je prikazana stopnja tveganja socialne izključenosti v Italiji med letoma 2012
in 2019. Stopnja tveganja socialne izključenosti je bila leta 2019 26,9-odstotna, kar je med
najnižjimi v zadnjih osmih letih. Najvišja stopnja je bila leta 2016, in to kar 30-odstotna.
Takrat je bilo izpostavljenih tveganju socialne izključenosti več kot 18 milijonov Italijanov.
Med višjimi je bila tudi leta 2012, in sicer 29,9-odstotna. Med letoma 2013 in 2015 se
stopnja ni veliko spreminjala, saj je ostajala na okrog 28 %. Največje spremembe lahko
vidimo med letoma 2017 in 2019, saj je takrat stopnja tveganja socialne izključenosti najbolj
padla in bila leta 2019 tudi med najnižjimi, in sicer 26,9-odstotna. Tako nizka v zadnjih
osmih letih še ni bila, a so številke za Evropsko povprečje še vedno previsoke.
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Grafikon 5: Stopnja tveganja socialne izključenosti v Italiji
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Stopnja tveganja socialne izključenosti po regijah v Italiji (tabela 3) med letoma 2012 in
2018 se ne veliko spreminja, najslabšo sliko ima v vseh osmih letih Sicilija, ki je imela leta
2012 stopnjo tveganja socialne izključenosti kar 56,9-odstotno in ima vsa leta najslabše
podatke od vseh regij. Najboljše podatke ima Bolzano (Provincia Autonoma di Bolzano), ki
je leta 2017 imel najnižjo stopnjo, in to kar 8,5-odstotno. Po zadnjih podatkih, ki so bili
objavljeni leta 2019, imajo najvišjo stopnjo tveganja socialne izključenosti Kampanija
(Campania) (53,6 %), Sicilija (Sicilia) (51,6 %) in Kalabrija (Calabria) (44,5 %), najnižjo pa
Bolzano (Bolzano) (12,9 %), Furlanija-Julijska krajina (Friuli-Venezia Giulia) (13,6 %) in
Emilija-Romanja (Emilia-Romagna) (14,2 %). Po podatkih je jasno videti, da so južne regije
v Italiji veliko revnejše od severnih, saj so odstotki več kot trikrat višji in zelo zaskrbljujoči.
Bolj kot gremo proti jugu, višji so odstotki in v vseh letih se stanje v najbolj kritičnih regijah
sploh ni veliko izboljšalo. Sicilija že veliko let velja za najbolj revni del Italije, saj tam
prevladuje veliko korupcije in največje težave povzroča mafija (Eurostat, 2020).
Tabela 3: Stopnja tveganja socialne izključenosti po regijah v Italiji

Piemonte
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Liguria
Lombardia
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
Provincia Autonoma di Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20,3
15
21,4
19,3
12,2
19,2
17,1
18

16,5
21,3
23,4
17,7
12,4
13,2
16,1
16,1

18,8
17,5
26,5
18,1
9,7
13,6
16,9
16,3

18
17,9
25,8
17,6
13,7
15,8
16,8
14,5

22,9
20,5
23,9
19,7
9,6
23,5
17,9
17,7

22
19,9
23
19,7
8,5
19,3
15,4
17,2

18,7
14,6
18,8
15,7
12,9
20,6
14,7
13,6
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Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

16
21,2
22
23,2
28,3
27,7
36,1
50,1
49
46,9
46,4
56,9
28,4

17,8
18,4
22,7
21,8
26,1
26,1
44,7
49,8
43,6
48,5
45,6
55
32,2

16,4
19,2
21,9
19,6
24,7
29,5
40,7
49
40,6
39,6
43,5
54,4
37,7

15,4
18,6
28,5
23
27
30,1
31,7
46,1
47,8
41,5
44,2
55,4
36,6

16,1
16,9
23,5
24,4
30,8
31,5
37
49,9
42,2
40
46,7
55,6
38

17,2
20,8
20,7
24,9
28,9
34,8
38,3
46,3
38,2
36,2
46,3
52,1
38,1

14,2
19,3
19,2
17,6
27,5
30,1
27,1
53,6
35,7
39,2
44,5
51,6
35

Vir: Eurostat (2020)

5.3

RANLJIVE SKUPINE LJUDI V ITALIJI

V Italiji pod ranljive skupine spadajo:
 otroci in mladi,
 brezposelni,
 tujci.

5.3.1 Otroci in mladi
V Italiji so mladi pozabljena kategorija in so najbolj izpostavljeni revščini, saj jim vlada
nameni le okoli štiri odstotke socialnih sredstev. Skoraj 1,3 milijona otrok živi v absolutni
revščini. Število otrok in mladih, ki živijo v absolutni revščini, se je v zadnjih letih zelo
povečalo, po podatkih organizacije »Save the children« se je delež otrok, prizadetih zaradi
revščine, med letoma 2008 in 2018 s 3,7 % zvišal na 12,5 %.
Z razčlenitvijo podatkov po starostnih skupinah je razvidno, da je največ mladih, ki so revni,
od 7 do 13 let, in to kar 12 %, in od 4 do 6 let – 11,7 %. Sledi starostna skupina od 14 do 17
let z 10,5 % in od 0 do 3 let z 9,7 %. Med mladimi, starimi med 18 in 34 let, je revnih 9,1 %.
To so predvsem tisti, ki so v času iskanja prve zaposlitve.
V absolutni revščini živi skoraj 620.000 družin z mladoletnimi osebami. Število otrok in
mladostnikov, ki živijo v absolutni revščini, se je v zadnjih letih kar potrojilo, po podatkih
naj bi v revščini živelo 1 milijon in 260 tisoč mladoletnikov, kar predstavlja 12,6 %.
Sem sodijo tudi hude pomanjkljivosti v izobraževalnem sistemu, ki je drugačen, kot ga
poznamo v Sloveniji. V Italiji v šolstvo vložijo zelo malo, saj je delež BDP, ki je namenjen za
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izobraževanje, zelo majhen, in sicer okoli 3,6 %. Da si bolje predstavljamo, v povprečju
države članice za izobraževanje namenijo okoli 5 % svojega BDP. Revščina je tesno povezana
z izobrazbo. Kot je pokazala raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je
delež BDP, namenjen izobraževanju, s 4,6 % leta 2009 padel na zgodovinsko najnižjo
vrednost 3,6 % leta 2016. V povprečju države članice omenjene organizacije za
izobraževanje namenjajo okoli 5 % svojega BDP (Istat, 2020).

5.3.2 Brezposelni
Brezposelnost je v Italiji zelo visoka že kar nekaj let, najvišja je bila leta 2014 z 12,7 %, z leti
je začela počasi upadati in po zadnjih podatkih iz leta 2019 je 10-odstotna, kar je enkrat več
kot v Sloveniji. Tako se Italija uvršča na kar tretje mesto na lestvici vseh evropskih držav,
višje sta le še Grčija z 17,3 % in Španija z 14,1 %. Največ brezposelnih je na jugu Italije – 18,3
%, na severu pa je brezposelnih 10,8 % ljudi.
Najhuje je med mladimi, saj je brezposelnih skoraj polovica in znaša 29,2 %, glede na
prejšnje leto se brezposelnost med mladimi ni zmanjšala. Razlog tako visokih številk je
nezadostno posvečanje mladim s strani države. Tako kot v Sloveniji tudi v Italiji mladi po
koncu študija težko dobijo delo v svoji stroki (Istat, 2020).

5.3.3 Tujci
V Italiji je 27 % tujcev revnih in tudi to je kategorija, ki jo revščina najbolj prizadene. Italija
ima velike težave z migranti. Večina migrantov pride v Italijo iz severne Afrike, najpogosteje
iz Libije. Razlogi migrantov za odhod v Italijo so pomanjkanje varnosti, konflikti in
diskriminacija na podlagi verske, družbene ali spolne pripadnosti.
Tujci, ki so prispeli v Italijo, imajo za seboj v povprečju 7,5 let šolanja. 10 % med njimi je
nepismenih, 16 % ima srednješolsko izobrazbo in 3 % univerzitetno. Ženske so v povprečju
manj izobražene od moških. Več kot 90 % migrantov govori vsaj en evropski jezik, večina pa
govori vsaj 2 ali več svetovnih jezikov (Istat, 2020).
V Italiji jih večina ni zaposlenih in še tisti, ki so, delajo neredno in na črnem trgu, saj nimajo
dostopa na trg delovne sile. Le 2 % migrantov, ki prebivajo v azilnih domovih, je zaposlenih
in večina jih ne ve, da imajo pravico do dela. Več kot tretjina migrantov zunaj centrov je
zaposlenih. Več kot polovica migrantov, ki v Italiji prebiva 3 leta ali več, dela, po navadi v
kmetijstvu, vrtnarstvu in gradbeni industriji. V Italiji približno 1 milijon in 376 tisoč tujcev
živi pod pragom revščine. 74 % migrantov želi ostati v Italiji, se naučiti italijanščine in se
dodatno izobraževati. Mlajši in manj izobraženi migranti pogosteje želijo ostati, starejši in
bolj izobraženi pa pogosteje želijo nadaljevati pot, in sicer v Veliko Britanijo, Nemčijo,
Švedsko, Švico in Francijo (Istat, 2020)
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6

PRIMERJAVA MED OBEMA DRŽAVAMA

Italija in Slovenija sta državi, ki intenzivno sodelujeta in se povezujeta med seboj, kar je zelo
pomembno za obe državi. To še posebej občutijo prebivalci na Primorskem, saj živijo tik ob
meji in so odvisni od italijanskih obiskovalcev. Italijanski obiskovalci so že vrsto let na prvem
mestu glede na število prihodov in nočitev v Sloveniji. Veliko Slovencev tudi živi in dela čez
mejo – v Italiji.
Gledano na prebivalstvo Italije, ki ga ima 60,4 milijona, in Slovenije, kjer nas je 2 milijona,
je težko primerjati ti dve državi, a pri tem pride v pomoč Eurostat, ki z podatki pomaga pri
lažji primerjavi revščine in socialne izključenost obeh držav. Italija velja za zelo zadolženo
državo in je tako tudi veliko bolj izpostavljena revščini in socialni izključenosti kot Slovenija
(SiStat, 2020).
Stopnji tveganja revščine in socialne izključenosti sta se v zadnjih letih tako v Sloveniji kot v
Italiji zmanjšali. Stopnja tveganja revščine v Sloveniji je bila leta 2018 13,3-odstotna, v Italiji
pa 20,3-odstotna. Evropsko povprečje je 16,8-odstotno, kar pomeni, da Italija presega
evropsko povprečje. Na grafikonu 6 lahko vidimo, da v Italiji podatki zelo počasi padajo in
na prvi pogled deluje, kot da se sploh ne spreminjajo. Stopnja tveganja revščine se tako v
Sloveniji kot v Italiji v letih 2017 in 2018 ni spremenila. V Italiji so tudi zelo velike regionalne
razlike, saj je na jugu Italije odstotek revnih veliko večji kot na severu. V Sloveniji ni občutiti
tako velike regionalne razlike.
Grafikon 6: Stopnja tveganja revščine: Slovenija in Italija
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Stopnja tveganja socialne izključenosti (grafikon 7) v Italiji, tako kot revščina, ne kaže velikih
sprememb, saj zelo počasi upada. Po zadnjih podatkih iz leta 2019 je bila stopnja v Italiji
26,9-odstotna, v Sloveniji pa 14,4-odstotna, kar je velika razlika. Evropsko povprečje leta
2019 je bilo 21,1 %, kar pomeni, da Italija tudi v stopnji tveganja socialne izključenosti
presega evropsko povprečje. V Sloveniji je po spodnjih podatkih videti, kako stopnja hitreje
pada kot v Italiji.

Stopnja tveganja socialne izključenosti v
%

Grafikon 7: Stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji in Italiji
35
29,9
30

28,5

28,3

28,7

30

28,9

27,3

26,9

25
20

19,6

20,4

20,4

19,2

18,4

17,1

16,2

15

14,4

10
5
0
2012

2013

2014

2015

Italija

2016

2017

2018

2019

Slovenija

Vir: Eurostat (2020)

V Sloveniji je udeležba starejših in nizko usposobljenih delavcev na trgu dela nizka in
revščina starejših ostaja izziv. V Italiji se mladi in brezposelni soočajo s posebnimi težavami
in slabi pogoji na trgu dela vplivajo na socialne rezultate.
Slovenija dobro napreduje pri približevanju nacionalnim ciljem v okviru strategije 2020, v
nasprotju pa Italija omejeno napreduje pri doseganju nacionalnega cilja glede zaposlenosti,
raziskav in razvoja ter revščine in socialne izključenosti. Neenakost je v Sloveniji nizka,
medtem ko je v Italiji med najvišjimi v EU. Revščina je v Italiji veliko večja kot v Sloveniji,
tudi zaradi razklanosti Italije na bogatejši sever in revnejši jug, saj ljudje na jugu živijo zelo
slabo in so posledično bolj revni kot ljudje na severu.
V Sloveniji prevladuje precej tradicionalna oblika socialne izključenosti, ki je koncentrirana
v majhnih krajih, med starejšimi, slabo izobraženimi ljudmi, ostarelimi kmeti, brezposelnimi
in osebami, ki opravljajo razna priložnostna dela za plačilo.
Za mlade je v Italiji zelo slabo priskrbljeno, saj jim država namenja najmanj sredstev. To se
pozna tudi po podatkih iz Eurostata, ki so neprimerljivi med Slovenijo in Italijo. V Italiji je
zelo veliko mladih, ki jim grozi revščina, veliko med njimi je zelo slabo izobraženih,
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posledično si ne morejo poiskati ustreznega dela in tako živijo v revščini. V Italiji se
izobražuje veliko manj ljudi kot v drugih evropskih državah. V Italiji se zelo veliko otrok
odloči živeti kar doma, saj so stroški v Italiji veliko višji kot pri nas v Sloveniji. V Sloveniji je
najbolj zaskrbljujoča revščina med starejšimi, zlasti med starejšimi ženskami, ki zaradi nizkih
pokojnin živijo v zelo slabih razmerah in težko shajajo iz meseca v mesec. Leta 2019 je bila
v Sloveniji stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti za osebe, stare 65 let in več,
višja od povprečja EU.
Brezposelnost je v Italiji zelo velika težava, saj so številke zelo visoke in zaskrbljujoče. Po
zadnjih podatkih je brezposelnost v Italiji 10-odstotna in je kar enkrat višja od stopnje
brezposelnosti v Sloveniji, ki je 4,5-odstotna (grafikon 8). Brezposelnost v Italiji presega vsa
evropska povprečja. Iz leta 2018 se je brezposelnost tako kot v Italiji tudi v Sloveniji
zmanjšala za 0,6 %.

Brezposelnost v državah v %

Grafikon 8: Brezposelnost v Sloveniji in Italiji (v %)
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7

POMOČ EVROPSKE UNIJE V BOJU Z REVŠČINO

S podporo državam članicam v boju z revščino, socialno izključenostjo in diskriminacijo želi
Evropska unija okrepiti vključevanje in povezanost evropske družbe ter vsem državljanom
omogočiti enak dostop do možnosti in sredstev. Boj z revščino in socialno izključenostjo je
eden pomembnejših ciljev EU in držav članic na področju socialne politike.

7.1

STRATEGIJA EVROPA 2020

Cilj strategije Evropa 2020 je zagotoviti, da bo gospodarska oživitev Evropske unije (EU) po
gospodarski in finančni krizi podprta z vrsto reform in bo do leta 2020 zgrajena trdna
podlaga za rast in ustvarjanje delovnih mest. Strategija poleg strukturnih pomanjkljivosti
gospodarstva EU ter gospodarskih in socialnih vprašanj upošteva tudi dolgoročnejše težave
zaradi globalizacije, pritiskov na vire in staranja prebivalstva (Evropska komisija, 2010).
Tri glavne prioritete strategije 2020 (Evropska komisija, 2010):
 pametna: z razvojem znanja in inovacij,
 trajnostna: na podlagi bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki
učinkoviteje izkorišča vire,
 vključujoča: namenjena krepitvi zaposlenosti ter socialne in teritorialne
kohezije.
Pet glavnih ciljev, s katerimi bi dosegla ta prizadevanja do leta 2020 (Evropska komisija,
2010):
 povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva, starega od 20 do 64 let, na vsaj 75
%,
 vlaganje 3 % bruto domačega proizvoda v raziskave in razvoj,
 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 %, povečanje deleža obnovljivih
virov energije na 20 % in povečanje energetske učinkovitosti za 20 %,
 zmanjšanje stopnje šolskega osipa na manj kot 10 % in povečanje deleža
terciarne stopnje na vsaj 40 %,
 zmanjšanje števila ljudi, ogroženih zaradi revščine ali socialne izključenosti, za
20 milijonov.
Sedem vodilnih pobud strategije 2020 (Evropska komisija, 2010):
 Unija inovacij: za izboljšanje okvirnih pogojev in dostopa do financiranja raziskav
in inovacij, da bi lahko inovativne zamisli pretvorili v proizvode in storitve, ki
ustvarjajo rast in delovna mesta.
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 Mladi in mobilnost: za povečanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in
olajšanje vstopa mladih na trg dela.
 Evropski program za digitalne tehnologije: za hitrejšo vzpostavitev hitrega
interneta in izkoriščanje prednosti enotnega digitalnega trga v gospodinjstvih in
podjetjih.
 Evropa, gospodarna z viri: za prekinitev vezi med gospodarsko rastjo in porabo
virov, podporo prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, povečanje uporabe
obnovljivih virov energije, posodobitev prometnega sektorja in spodbujanje
energetske učinkovitosti.
 Industrijska politika za dobo globalizacije: za izboljšanje poslovnega okolja, zlasti
za mala in srednja podjetja, in podporo razvoju močne in vzdržne industrijske
osnove, s katero bo mogoče konkurirati na svetovnih trgih.
 Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta: za posodobitev
trgov dela ter okrepitev vloge in položaja ljudi z razvijanjem njihovih znanj in
spretnosti v vsem življenjskem obdobju, da bi povečali vključevanje delavcev in
bolje uskladili povpraševanje po delovni sili in njeno ponudbo, tudi z mobilnostjo
delavcev.
 Evropska platforma za boj proti revščini: za zagotovitev socialne in teritorialne
kohezije, tako da bodo imeli od rasti in novih delovnih mest korist vsi ljudje in
da bodo ljudje, ki se spopadajo z revščino in socialno izključnostjo, lahko
dostojno živeli in se aktivno vključevali v družbo.
Pri Strategiji Evropa 2020 nas najbolj zanima vključujoča rast, kar pomeni gospodarstvo z
visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.
Vključujoča rast pomeni krepitev vloge in položaja ljudi z omogočanjem visoke stopnje
zaposlenosti, vlaganjem v kvalifikacije, zmanjševanjem revščine in posodabljanjem trga
dela z usposabljanjem in uveljavljanjem sistemov socialnega varstva, da bi se ljudje lažje
prilagajali spremembam in jih obvladovali ter da bi bila družba bolj povezana. Treba je
nujno razširiti koristi gospodarske rasti v vse dele EU, vključno z najbolj oddaljenimi
regijami, ter tako utrditi njeno teritorialno kohezijo. Poskrbeti je treba, da so koristi in
priložnosti prisotne v vsem življenjskem ciklu. Evropa mora v celoti izkoristiti svoj delovni
potencial, da bo uspešna pri obvladovanju težav zaradi staranja prebivalstva in vse
močnejše svetovne konkurence. V pripravo politik za spodbujanje enakosti spolov je treba
bolj dejavno vključiti delavce, da bi se okrepila rast in socialna kohezija (Evropska komisija,
2010).
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7.2

SKLAD ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM (FEAD)

Evropska unija z željo po zmanjšanju revščine je ustvarila Sklad za evropsko pomoč najbolj
ogroženim. Sklad je nastal marca 2014, njegov glavni cilj je prekiniti začarani krog revščine
in prikrajšanosti. Sklad nudi pomoč posameznikom, družinam, gospodinjstvom in skupinam
ljudi v državah članicah EU. Pomoč je lahko v obliki hrane, oblačil in drugih osnovnih
potrebščin. Sklad lahko financira tudi samostojne dejavnosti socialnega vključevanja najbolj
ogroženih, ki so zasnovane tako, da krepijo znanja in zmogljivosti ljudem, da bi lahko lažje
premagovali težave ali diskriminacijo, s katero se soočajo v vsakodnevnem življenju. Cilj
sklada je premagati in odpraviti skrajne oblike revščine v EU. S tem bo Sklad tudi pomagal
pri dosegu cilja EU, da se število ljudi, ki jim grozi revščina, do leta 2020 zmanjša na 20
milijonov.
Skupni proračun Sklada za obdobje 2014–2020 znaša približno 4,5 milijarde evrov v
realnem smislu. Večina sredstev, tj. 3,8 milijarde EUR, prihaja iz proračuna EU, medtem ko
bodo države članice v obliki nacionalnega sofinanciranja temu dodale še do 674 milijonov
EUR (FEAD, 2016).
Sloveniji je bilo s strani Sklada dodeljenih 20,5 milijona evrov in še 3,6 milijona nacionalnega
prispevka. Sredstva se porabljajo za nudenje pomoči v obliki hrane tistim, ki so najbolj
ogroženi, skupaj s spremljevalnimi ukrepi. Paketi hrane se predvsem dostavljajo na lokalna
razdelilna mesta izbranih partnerskih organizacij, pa tudi neposredno na domove in v
zavetišča v primeru najranljivejših in socialno izključenih (FEAD, 2016).
Italiji je bilo dodeljenih sredstev s strani Sklada 670,6 milijona evrov in 118,3 milijona evrov
nacionalnega prispevka. Sredstva se porabljajo za zagotavljanje brezplačne hrane ljudem,
ki jo potrebujejo. Sredstva so namenjena tudi podpori otrokom iz prikrajšanih družin, in
sicer za šolske potrebščine in opremo, ter brezdomcem, ki se jim zagotavljajo spalne vreče,
higienske potrebščine, oblačila in druge osnovne dobrine (FEAD, 2016).
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8

ZAKLJUČEK

S pomočjo literature, raznih člankov in statističnih podatkov je bilo ugotovljno, da sta
revščina in socialna izključenost neizbežni in se večina z njima težko sooča in spopada. Tema
revščine je v zadnjih letih vse bolj raziskana in aktualna, a še vedno se veliko ljudi ne zaveda,
kaj dejansko revščina pomeni in koliko ljudi je sploh revnih.
Revščine ne bomo nikoli premagali, lahko pa jo poskusimo zmanjšati, a to še ne pomeni, da
je z leti lahko ne bomo več občutili. Vzroki, da posamezniki ali družine postanejo revni, so
različni, zato so tudi ukrepi za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti vzpostavljeni na
različnih področjih. Načini spopadanja z revščino bi morali biti širši ter revne posameznike
in družine bi morali bolj vključevati, da bi jim tako lažje pomagali. Na žalost se dela ravno
obratno. Ljudi se še bolj izključuje iz družbe in tako se počutijo, kot da so ostali sami in brez
pomoči. Svet se tako hitro razvija in tehnološko napreduje, da včasih pozabimo na revne,
ki si veliko stvari sami sploh ne morejo privoščiti.
Pri raziskovanju je bilo ugotovljeno, da obstaja več teorij revščine in socialne izključenosti,
saj vsak avtor označuje revščino in socialno izključenost drugače, ker imata obe temi veliko
različnih definicij in je razumevanje obeh teorij odvisno od navad, vrednot in kulturnega
vidika vsake države.
V diplomskem delu je bila opisana revščina v Sloveniji in Italiji in je osredotočena na ranljive
skupine posamezne države. V Sloveniji so najbolj ranljive skupine starejši, mladi in
brezposelni. Kljub različnim službam in nevladnim organizacijam v Sloveniji, ki poskušajo
reševati težave revnih in ki s svojim delovanjem rešujejo ogrožene, je še vedno veliko tistih,
ki do pomoči ne pridejo ali pa jih je strah ali sram priznati, da so revni, ker se bojijo, da bodo
zaradi tega še bolj izključeni iz družbe. V Italiji je reševanje revščine še težje, saj je Italija
razdeljena na razviti sever in revni jug. Na jugu Italije živi največ revnih in večina do pomoči
sploh ne pride. Primerjana je bila tudi revščina in socialna izključenost v Sloveniji in Italiji
ter na koncu je bilo ugotovljeno, da je v Italiji veliko več revnih in da se država tudi veliko
počasneje spopada s težavo.
Revščina in socialna izključenost sta pojava, ki ju ni mogoče povsem izkoreniniti. Revščina
bo vedno obstajala, a lahko pripomoremo k zmanjševanju. V zadnjih letih je kar dobro
kazalo, saj sta se tako revščina kot socialna izključenost počasi zmanjševali in številke so
bile kar obetavne. Zdelo se je že, da bo sedaj iz leta v leto bolje, a žal se je po svetu začel
širiti virus Covid-19. Na začetku smo mislili, da do Evrope sploh ne bo prišel, kaj šele v
Slovenijo, a smo se motili. Marca 2020 se je virus začel zelo hitro širiti po Italiji in je kasneje
zajel še Slovenijo. Zaskrbljujoče smo spremljali dogajanje v Italiji, ki je bilo iz dneva v dan
slabše. V Italiji prevladuje starejše prebivalstvo, zato je bilo zelo veliko smrtnih žrtev,
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zdravstveni sistem pa je popolnoma odpovedal. Meje so se zaprle, celotna Italija je bila v
karanteni. Sredi marca je Slovenija razglasila epidemijo, začele so se zapirati vse nenujne
storitve, omejeni smo bili na občine, začelo se je šolanje od doma, kar je predstavljalo veliko
težav. Šolanje od doma ni za vse otroke enako kvalitetno, saj nimajo vsi dostopa do
računalnika, in veliko breme je padlo na starše. Takrat se je začel pojavljati strah, kako
bomo sedaj živeli naprej, koliko ljudi bo izgubilo delo, ali se bomo lahko sploh še pobrali,
saj je bila država popolnoma zaprta dva meseca. Zaradi virusa Covid-19 se je tudi revščina
med starejšimi poglobila, predvsem zaradi socialne izolacije in manjka organizirane pomoči,
ki se sicer izvaja. Zaradi virusa Covid-19 se je poslabšal položaj žensk v družbi, saj se je
povečalo partnersko nasilje, ki predstavlja posledico karantene.
Po dveh mesecih popolnega zaprtja države so se ukrepi počasi začeli sproščati, ponovno so
bile vse storitve odprte, a potreben je bil čas za ponoven zagon. Počasi, iz meseca v mesec,
se je stanje začelo izboljševati in zdelo se je, da bo življenje teklo naprej. A žal ni. Zajel nas
je drugi val in prišlo je do ponovnega popolnega zaprtja države, kar je prineslo še večje
skrbi.
Zaradi drugega vala Covid-19 je pričakovati ponovno še večje poslabšanje stanja in
povečanje revščine in socialne izključenosti. Odstotki revnih bodo ponovno rasli. Veliko
ljudi bo izgubilo delo, nekatere storitve, kot so gostinski lokali, trgovine, sploh ne bodo več
odprli, kljub temu, da država obljublja finančno pomoč, bo to za večino premalo. Starejšim,
ki so že prej težko živeli, bo sedaj še težje, otroci in mladi, ki so se izobraževali na daljavo,
ne morejo pridobiti enako kvalitetnega znanja kot v šoli. Gospodarstvo bo potrebovalo zelo
veliko časa, da bo ponovno delovalo, tako kot bi moralo. Zaradi vseh ukrepov proti
pandemiji strokovnjaki napovedujejo, da lahko v hudo revščino zapade več kot 115
milijonov ljudi, saj bojo gospodarske posledice tako velike. Zato lahko v naslednjih letih
pričakujemo zelo povečan odstotek revnih.
V uvodu so bile zastavljene tri hipoteze, ki sem jih tekom raziskovanja potrdi ali zavrne.
Ugotovitve hipotez so:
Hipoteza 1: Najbolj socialno izključene skupine ljudi so starejši (upokojenci) in mladi, ki
iščejo zaposlitev.
Vedno več je starejših, ki dočakajo vse višjo starost. V Sloveniji je najbolj zaskrbljujoča
revščina med starejšimi, še zlasti med starejšimi ženskami. Starejši so pogosto izključeni iz
trga dela in dostopa do zdravstvenih storitev, pokojnine so tako nizke, da si veliko starejših
ne more privoščiti niti najosnovnejših dobrin in zelo težko zaprosijo za pomoč, ker se nočejo
ponižati in pokazati, kako slabo živijo. Poznam veliko primerov starejših, ki imajo tako nizko
pokojnino, da težko pridejo skozi mesec, še težje je tistim, ki ostanejo sami z eno pokojnino
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v hiši ali stanovanju, ki je preveliko, da bi živeli v njem sami. Domi za ostarele so dragi in
polno zasedeni, zato si jih veliko ne more privoščiti.
Vedno več je mladih, ki odraščajo v materialno prikrajšanem, revnem, socialno izključenem
okolju, kjer imajo manj spodbud in opore, so manj samozavestni, imajo manj možnosti za
osebnostni razvoj, težje pridobijo ustrezno izobrazbo, se slabše vključujejo v družbo in
imajo manj možnosti za zaposlitev. Veliko mladih po zaključku študija išče primerno
zaposlitev za svojo izobrazbo, a jo na žalost težko dobijo, zato poprimejo za katero koli
prosto delovno mesto in čakajo, da se bo odprlo kakšno prosto delovno mesto, ki bo
primerno zanje. Po zadnjih podatkih je 20,6 % mladih brezposelnih in ti podatki so zelo
zaskrbljujoči. Država za mlade in starejše posveča premalo pozornosti in jim nameni
premalo sredstev in pomoči.
Na podlagi ugotovljenega se hipoteza 1 potrdi.
Hipoteza 2: Revščina v Sloveniji je posledica nizkih dohodkov posameznikov.
V Sloveniji je minimalni dohodek določen kot cenzus za dodelitev denarnih prejemkov –
denarne socialne pomoči. Višina minimalnega dohodka od 1. 8. 2019 znaša 402,18 evra,
prag tveganja revščine pa je 703 evre. Minimalni dohodek je tako nizek, da ne omogoča
preživetja. Socialna zakonodaja določa, da se z denarno socialno pomočjo ljudem
zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki naj bi
omogočila preživetje. A težava je, da minimalni dohodek na žalost ne omogoča preživetja,
niti aktivnega vključevanja v družbo in tudi ne na trg dela. Po zadnjih podatkih skoraj 60 %
vseh upravičenih oseb prejema denarno socialno pomoč v daljšem obdobju. Tako je večina
dolgotrajno odvisna od denarne socialne pomoči, s čimer so majhne možnosti za izhod iz
revščine ter možnosti vstopa na trg dela.
Če ima posameznik nizek dohodek, lahko pride do revščine, a to je le eden od mnogih
vzrokov za nastanek revščine. Vzroki so še izguba dela, neuspešno iskanje prve zaposlitve
po končani šoli, upokojitev, razpad družine, pomanjkanje ustreznih ukrepov države,
predvsem v obliki socialne pomoči in delavskega zavarovanja, v katerega bi bili vključeni vsi
nezaposleni, gospodarske, politične, rasistične, seksistične in druge oblike neenakosti, ki
preprečujejo, da bi se podpora splošnega mnenja revnim izboljšala. Zato ni samo nizek
dohodek posledica za revščino.
Na podlagi tega se hipoteza 2 zavrne.
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Hipoteza 3: Revščina in socialna izključenost je v Sloveniji nižja kot v Italiji.
V sedmem poglavju je bila narejena primerjava revščine in socialne izključenosti med
Slovenijo in Italijo in s pomočjo podatkov iz Eurostata je bilo ugotovljeno, da se je stopnja
tveganja revščine in socialne izključenosti v zadnjih letih tako v Sloveniji kot tudi v Italiji
zmanjšala. V Sloveniji je bila stopnja tveganja revščine leta 2018 13,3-odstotna, v Italiji pa
20,3-odstotna. Stopnja tveganja socialne izključenosti po zadnjih podatkih iz leta 2019 je v
Sloveniji 14,4-odstotna, v Italiji pa 26,9-odstotna. Na podlagi teh podatkov lahko vidimo, da
sta revščina in socialna izključenosti v Italiji veliko večji kot v Sloveniji. Italija je tudi zelo
zadolžena država in nekako ne najde izhode iz stalne krize. Italija se spopada z neenakostjo,
ki je med najvišjimi v EU. Tudi pri reševanju težav, ki so povezane z revščino in socialno
izključenostjo, se bolje spopada Slovenija kot Italija. Tako lahko rečemo, da sta revščina in
socialna izključenost v Sloveniji nižji kot v Italiji.
Na podlagi ugotovljenega se hipoteza 3 potrdi.
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