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IZVLEČEK 

 

Na ameriškem primeru ti. “polžev” najprej prikazujem, kako se lahko sodelovanje 

med ljudmi vzpostavlja od spodaj navzgor, decentralizirano in spontano. Nato s 

pomočjo Fukuyamove matrice analiziram, kako nastajajo med ljudmi pravila oz. 

norme, ki omogočajo sodelovanje in ustvarjanje socialnega reda. Na podlagi izkušenj 

iz prostovoljskih projektov miljejske psihoterapije za otroke in mladostnike s težjimi 

psihosocialnimi problemi, ti. poletnih taborov, podajam kratki zgodovinski pregled 

razvoja teorije samoorganizacije v teh projektih in prikažem, kakšna pravila so se v 

timu prostovoljcev porodila spontano, od spodaj navzgor, na podlagi poskusov in 

zmot. Na koncu podam nekaj pogojev, ki so potrebni, da pride do samoorganizacije, 

in hkrati omejitev, ki tak razvoj lahko preprečijo.  

 

1 UVOD 

 

Teorija samoorganizacije ima že relativno dolgo zgodovino in je postala izrazito 

interdisciplinarna. Tako je npr. na področju ravnotežne termodinamike položil temelje 

te teorije Ludwig Boltzmann že v drugi polovici devetnajstega stoletja. Predhodniki 

sodobnega raziskovanja samoorganizacije na področju naravoslovnih znanosti pa so 

bili že filozofi narave iz obdobja romantike (Fichte, Schelling). Sam pojem 

“samoorganizacija” je  uvedel Imanuel Kant (Schiepek, 1999). Ob koncu dvajsetega 

stoletja je koncept samoorganizacije postal moden na tako različnih področjih kot so 

npr. biologija, ekonomija, sociologija, informacijska tehnologija, svetovanje na 

področju menedžmenta, psihoterapija (predvsem na področju ti. sistemske 

psihoterapije) idr.  

 

Kot zdravnika, ki sem vedno znova fasciniran nad kompleksnostjo človeškega telesa, 

me je navdušila teorija avtopoeze, ki s samoorganizacijo, ki samo sebe obnavlja, 

razlaga temeljno lastnost življenja oz. živih sistemov (Maturana, Varela, 1998; 

Možina, Kordeš, 1998). Kot psihiatru in psihoterapevtu, ki se ukvarjam s (še bolj ) 

skrivnostnim področjem človekovega duha in socialnega sveta, pa mi vedno znova 

vzbuja radovednost aplikacija teorije samoorganizacije na področju psihičnih in 

socialnih sistemov. Poleg tega se okoli dvajset let ukvarjam z vodenjem 

prostovoljnega projekta za pomoč mladim s težjimi psihosocialnimi problemi, kjer 

moram poleg strokovnega psihoterapevtskega dela reševati zahtevna organizacijska 

vprašanja, predvsem pa voditi time prostovoljnih sodelavcev (Stritih, Možina, 1992). 

Kako doseči dobro sodelovanje klientskega sistema v psihoterapevtskem delu in kako 

spodbujati konstruktivno sodelovanje v timih prostovoljcev, je zame vedno znova 

osrednje vprašanje in izziv. S teorijo samoorganizacije sem si pri tem izdatno 

pomagal. 

 

                                                           
1
 Članek je bil objavljen v: Repovš G, Gams M, Detela A, ur. Informacijska družba IS 2002: zbornik 5. 

mednarodne multikonference. Ljubljana: Inštitut Jožef Štefan, 2002, stran 89-92. 

 



 2 

2 SODELOVANJE 

 

Fukuyama (1999) opisuje zanimiv pojav, ki lahko služi za izhodišče za proučevanje 

sodelovanja med ljudmi. V predmestju Washingtona se na nekaterih ulicah na 

pločnikih ob delovnih dneh vsako jutro oblikujejo dolge vrste ljudi. Ustavi se avto in 

dva ali trije vozači, od katerih nihče ne pozna voznika, vstopijo in se odpeljejo v 

center Washingtona. Zvečer se isti ritual ponovi v obratni smeri. Avtomobili polni 

med seboj neznanih ljudi se vračajo v predmestje, vozači izstopajo in nadaljujejo pot 

domov s svojimi avtomobili. Vozači sami so ta pojav poimenovali - polži (slugs). 

 

Začelo se je leta 1973, ko je lokalna oblast zaradi naftne krize v središču mesta v urah, 

ko je promet najgostejši, uvedla pravilo posebnega voznega pasu za avtomobile, v 

katerih morajo biti najmanj trije potniki. Na ta način lahko prihranijo okoli štirideset 

minut. V polžih so se z leti izoblikovala pravila: nihče se ne sme vrivati v vrsto; 

potniki lahko odklonijo prevoz v določenem avtu; kajenje in plačevanje je 

prepovedano; v avtu se ne pogovarjajo o polemičnih temah kot so seks, religija in 

politika. Sistem deluje kot namazan, tako da je v zadnjih petnajstih letih prišlo samo 

do dveh incidentov, obakrat v mračnih zimskih jutrih, ko je čakalo malo ljudi. Od 

takrat nihče ne pusti same ženske v polževi vrsti. 

 

Zanimivo v zvezi s polži je, da niso nastali namerno: uvedla jih ni vladna birokracija, 

niti zgodovinska tradicija ali kakšen karizmatični vodja. Preprosto so se razvili iz 

želje oz. interesa vozačev, da bi na delo prišli hitreje. Seveda brez odredbe o 

posebnem voznem pasu do tega ne bi prišlo, vendar so nastali spontano, od spodaj 

navzgor. Prav tako v številnih delih predmestja Washingtona do polžev ni prišlo, ker 

so predeli prenevarni, ker so prebivalci preveč prehodni ali ker so preveč kulturno 

heterogeni. Vozači so pripravljeni vstopiti v avto neznanca, ker zaupajo, ker "so 

nenevarni vladni uslužbenci", kot je komentiral eden od njih. 

 

Sodelovanje med ljudmi, ustvarjanje skupnih pravil, ki omogočajo nek socialni red, 

zaupanje, se med ljudmi v vsakdanjem življenju stalno poraja. Sistematično 

raziskovanje tega, kako se spontano in decentralizirano lahko poraja socialni red 

(socialne norme), je eno od najpomembnejših področij intelektualnega napredka ob 

koncu dvajsetega stoletja. Znanstveniki od Darwina naprej poudarjajo, da visoke 

stopnje urejenosti biološkega sveta ni ustvaril Bog ali kakšen drugi Stvarnik, ampak 

da je posledica interakcij prepostejših enot. Tako npr. tudi Maturana in Varela (1998) 

v poglavju o socialnih pojavih na primerih žuželk in vretenčarjev pokažeta, da je 

socialni red povezan s slepimi, iracionalnimi procesi evolucije, z naravnim tokom 

živih bitij, ki se strukturno spajajo. Kdor sprejema njuno teorijo oz. spoznanja ti. nove 

biologije, ob proučevanju socialnih pojavov ne more več pozabiti, da je ohranjanje 

autopoiesis posameznih enot zelo pomemben vidik socialnega povezovanja in 

sodelovanja v socialnih sistemih. 

 

3 SAMOORGANIZACIJA 

 

Za proučevanje sodelovanja in samoorganizacije Fukuyama predlaga matrico s štirimi 

kvadranti (glej sliko 1). Na vodoravni osi si lahko zamislimo spekter oz. kontinuum 

med bolj hierarhično (to je bolj formalno) in bolj spontano (to je bolj neformalno) 

nastalimi socialnimi normami. Spontano nastale norme so večinoma neformalne, kar 

pomeni, da niso zapisane ali objavljene, medtem ko so hierarhično postavljene norme 
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RACIONALNO 

izbira 

HIERARHIČNO 

USTVARJENE NORME 

 

SPONTANO 

USTVARJENE NORME 

IRACIONALNO 

socialno podedovano 

in pravila običajno zapisane v obliki zakonov, ustav, pravilnikov, svetih spisov ali 

birokratskih normativov in standardov. Na drugi osi pa si lahko zamislimo kontinuum 

norm, ki so proizvod racionalne odločitve na eni strani in ki so socialno podedovane 

ali iracionalnega izvora na drugi strani. Racionalno tu pomeni, da so ljudje o raznih 

normah zavestno razpravljali in jih primerjali. Seveda lahko racionalna diskusija vodi 

v slab izbor in ne služi resničnim interesom ljudi, ki so jih ustvarili, medtem ko so 

lahko iracionalne norme zelo funkcionalne (npr. ko religiozna verovanja podpirajo 

socialni red in ekonomski razvoj). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če poenostavimo, si lahko v teh kvadrantih zamislimo norme, ki so politične, 

religiozne, samoorganizirane in naravne. Ekonomija, proučevanje trgov, se v glavnem 

ukvarja s pravili racionalne, spontane izmenjave. Podobno je s psihoterapijo, npr. v 

terapevtskem odnosu (bodisi v individualnih ali skupinskih oblikah terapije) je cilj 

doseči relativno višjo stopnjo refleksije spontanih intrapsihičnih in medosebnih 

procesov kot v vsakdanjem življenju. Politične vede, proučevanje države, se 

osredotočajo na zakone in formalne državne ustanove. Sociologija se posveča religiji 

in drugim hierarhičnim, iracionalnim normam, medtem ko antropologija in biologija  

proučujeta norme, ki so iracionalne in se porajajo nehierarhično. Seveda se vsaka od 

teh ved poskuša tudi premakniti iz svojega domačega kvadranta (npr. sociologija 

ekonomije). Z modernizacijo družb se norme v večji meri oblikujejo v zgornjih kot v 

spodnjih kvadrantih, še posebno v zgornjem levem kvadrantu (z avtoriteto vlade). 

Teoretiki kot so Maine, Weber, Durkheim in Toennies so uvedli več pojmov (npr. 

racionalizacija, birokratizacija, premik od statusa k pogodbam in od skupnosti k 

družbenosti), v katerih opisujejo, da je formalna, racionalna, legalna, državna 

avtoriteta postala glavni izvor reda v modernih družbah. Vendar pa neformalne norme 

niso in tudi v prihodnosti ne bodo izginile iz sodobnega življenja.  

 

Glede na omejitve tega prispevka se bom v nadaljevanju osredotočil na desni zgornji 

kvadrant, torej na samoorganizirano nastajanje norm in socialnega reda. Pravila, ki so 

SAMOORGANIZIRANO 
trg, polži 
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psihoterapija 

POLITIČNO 
formalni zakoni 
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socialni inženiring 

NARAVNO 
biološko utemeljene norme 

(autopoiesis, strukturni spoji) 

ljudske religije (taoizem, šinto) 

tabu pred incestom 

antropologija, biologija 

RELIGIOZNO 
organizirana religija 

(npr. deset zapovedi) 

cerkev 

sociologija 
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povezana s polži, spadajo v ta racionalni, spontano ustvarjeni kvadrant, saj so nastala 

decentralizirano, vendar verjetno po pogovorih in po principu poskusov in zmot med 

udeleženimi. V ta kvadrant uvrščam tudi svoje izkušnje iz prostovoljskih projektov 

miljejske psihoterapije, kjer so se podobno kot v primeru polžev decentralizirano, 

samoorganizirano razvila pravila, ki nam omogočajo boljše sodelovanje (Stritih, 

2000; Možina, 2000). 

 

4 SAMOORGANIZACIJA IN SODELOVANJE V PROSTOVOLJSKIH 

PROJEKTIH MILJEJSKE PSIHOTERAPIJE 

 

Leta 1991 smo mesec dni po desetdnevni slovenski vojni organizirali mednarodno 

poletno šolo Sekcije za skupinsko dinamiko in osebnostno rast z naslovom 

Avtopoeza: procesi samoorganiziranja in samopomoči. Med več kot sto udeleženci, v 

glavnem strokovnjaki iz pomagajočih poklicev, ki so bili zainteresirani za 

prostovoljno delo in psihoterapijo, se je razvilo enkratno vzdušje. Taborili smo v 

šotorih na idiličnem travniku v Nomnju in sredi tabora smo s preplavljajočimi občutki 

zanosa na jambor prvič dvignili slovensko zastavo. Osrednji koncept strokovnega 

srečanja - “samoorganizacija” - nam je takrat odzvanjal kot nekaj izrazito pozitivnega. 

Povezovali smo ga z razmahom civilnih gibanj in civilne družbe v osemdesetih, ki je 

bistveno pripomogel k relativno mirni veliki spremembi političnega sistema in k 

osamosvojitvi. 

 

S kolego Stritihom sva predstavila izkušnje iz prostovoljskh projektov miljejske 

psihoterapije (ti. Poletnih taborov) za otroke in mladostnike s težjimi psihosocialnimi 

problemi. Kljub temu da so bili naši projekti relativno majhni in niso spremenili 

utečenega dela v institucijah, sva vseeno imela občutek, da smo prav v zvezi s 

samoorganizacijo, odkrili nekaj pomembnega, kar je zelo pomembno vplivalo na 

kvaliteto naših življenj in življenj mladih, ki smo jim pomagali. Med drugim sva 

zapisala: “Ob  velikih  družbenih spremembah v zadnjih letih pri  nas  in  v vzhodni  

Evropi  nama je postalo jasno, da smo  ravno  pred  novo zgodovino,  ki prihaja vsa 

velika in pomembna, dolžni govoriti  o majhnem življenju, ki se nezadržno nadaljuje 

iz preteklosti  v prihodnost in ki edino lahko osmisli  nove  oblike politične   

organiziranosti.  Za  madžarskim  avtorjem Györgyem Konradom ponavljava: 

‘Uspeha  dozorevanja avtonomije ne moremo meriti po  tem,  da mesto dosedanje 

vlade zasede kaka druga, temveč po tem, da se družba pod vlado krepi, da je vse več 

neodvisnih ljudi in  da se  gosti  mreža  pogovorov,  ki  jih  od  zgoraj  ni  mogoče 

nadzorovati. Vlada naj brez skrbi ostane zgoraj, mi pa moramo imeti možnost, da 

spodaj živimo svoje lastno življenje.’  (Stritih, Možina, 1992) 

 

V devetdesetih letih smo v našem prostovoljnem projektu med drugim našli koristne 

spodbude v Beerovem kibernetskem modelu viabilne organizacije (VSM – viable 

system model) (Stritih, Možina, Tajnšek, 1993). Iz vidika samoorganizacije je 

zanimivo, da se po Beeru notranji nadzor v sistemu uresničuje na tri načine: 1) kot 

budno spremljanje (monitoring) dogajanja na  različnih ravneh sistema. Na ta način se 

ustvarja preglednost  notranjih procesov, ki naj bo na voljo vsem, ki sodelujejo v 

sistemu; 2) s koordinacijo vseh sestavin organiziranega sistema in 3) s poveljevanjem, 

ki pa je  z  vidika omogočanja čim večje avtonomije delovanja podsistemov najmanj 

zaželjeno. Čim boljše delujeta mehanizma budnega spremljanja in koordinacije, tem 

bolj je omogočeno samostojno oz. avtonomno delovanje vsakega člana oz. podsistema 

za uresničevanje dela oz. funkcije, ki mu v celoti pripada. Npr. pri delu s 
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hiperaktivnimi in agresivnimi otroki smo vedno znova lahko ugotavljali, da je 

potrebno dosti manj avtoritarnega poseganja z ukazi, če smo odrasli stalno prisotni in 

pozorni na to, kar počnejo ti otroci in da čim bolje koordiniramo njihovo in lastno 

aktivnost. 

 

Za priprave na poletni tabor (v juliju) za celotni tim prostovoljcev v zadnjih letih 

namenjamo tri sobote (april, maj, junij). Prvi del priprav je namenjen spoznavanju in 

vzpostavljanju stika med prostovoljci, v fokusu pa je bolj vsak posamezni 

prostovoljec oz. prostovoljka. Vsak kandidat za tabor dela v malih skupinah na 

vprašanju, kaj od tabora pričakuje osebno in profesionalno. Drugi del priprav je 

posvečen skupinskemu vidiku, saj je skupinsko delo temeljna metoda dela na taborih. 

Na tretjih pripravah je poudarek na delitvi vlog, organizacijskih vprašanjih, na 

sprejemanju pravil in na sklepanju dogovorov. Vsako leto osvežimo znanje in 

izkušnje povezane s pravili skupnega sodelovanja in bivanja na taboru. Nato vsak od 

prostovoljcev v obliki kratkega skupinskega rituala pred vsemi izjavi, da sprejema 

skupna pravila oz. skupni dogovor, ki ima dva dela: pravila o (samo)aktivaciji in 

pravila o zaupanju. 

 

Pravila o (samo)aktivaciji vsakemu prostovoljnemu sodelavcu nalagajo: 

- da bo prisoten in točen na skupnih aktivnostih (sestanki prostovoljcev, jutranja 

telovadba, zbori celotne taborne skupnosti, interesne dejavnosti, družabne 

prireditve); 

- da bo naredil, kar lahko v skladu s svojimi zmožnostmi in sposobnostmi, kar 

pomeni, sposobnejši, izkušenejši prevzemajo večje odgovornosti; 

- da bo razpoložljiv podnevi in ponoči; 

- da bo budno spremljal, ali potekajo stvari v pravo smer (in v tem primeru 

pohvalil) in da bo prijavljal motnje, odstopanja od želene smeri; 

- da bo aktivno preprečeval fizično nasilje do drugih in do sebe, uničevanje in 

poškodovanje inventarja;  

- da bo upošteval taborni dnevni red in omejitve: da v času tabora ne bo užival 

alkohola in mamil, da ne bo začenjal novih seksualnih razmerij; 

- da bo pravočasno obvestil sodelavce in/ali vodjo, v kolikor kam odide in manjka 

na kakšni aktivnosti; 

- da bo namesto kaznovanja iskal nove in nove možnosti odzivanja na odklone; 

- da bo v kriznih situacijah spoštoval hierarhični princip, da bo torej ravnal po 

navodilih nadrejenega.  

 

Pravila o zaupanju pa vsakemu prostovoljcu narekujejo, da bo osebne podatke o 

sodelavcih in otrokih držal v skupini, da se ne bo posmehoval drugim v zvezi z 

njegovimi težavami, da bo govoril (predvsem na skupinah za samopomoč) o svojem 

doživljanju, da je pripravljen na samorefleksijo, da bo dajal in sprejemal osebne 

»feedbacke« (torej kako doživlja druge in kako drugi doživljajo njega). 

 

Iz vidika samoorganizacije je važno, da so ta pravila nastala postopno, med nami, da 

jih ni postavil vodja ali nekdo z avtoriteto od zunaj, da so se porodila od spodaj 

navzgor in da jih iz leta v leto prenašamo kot izročilo, kot dragoceno izkušnjo s 

kontinuiteto od leta 1975, ko so se zelo podobna pravila porodila med otroki in 

prostovoljci na prvi počitniški koloniji na Rakitni. Tradicija se prenaša kot 

priporočilo, vendar pravila vsako leto znova preverjamo in dopolnjujemo. Pri tem se 
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zavedamo, da je ponotranjanje teh pravil dolgotrajen in zahteven proces in da se 

vsako leto pri vsakem prostovoljcu začenja na novo. 

 

Zavedamo se tudi, da so naša pravila zahtevna in da jih nihče ne bo mogel cel tabor 

vsak trenutek uresničevati oz. spoštovati, da bo torej vsakemu »drselo«. Računamo pa 

na to, da bo vsak naredil, kolikor zmore, po svojih zmožnostih in da je ključnega 

pomena pogovor o (ne)izpolnjevanju pravil. V pogovoru lahko vsak spoznava samega 

sebe, do kje mu »nese«, kje in kdaj je bil »prekratek« ali »predolg«, kje ga oz. jo je 

zmanjkalo. Pogovor o (ne)upoštevanju pravil je proces, ki nima konca, je krožno 

vračanje na začetek, je stalna kalibracija (samouravnavanje) posameznikov in 

skupine. Odgovornost vodij je predvsem organizirati pogovore, v katerih naj bi 

postopno prihajalo do konsenza, do ponotranjenja pravil, do organizacije, ki temelji 

na medsebojni zavezanosti. 

 

5 POGOJI ZA SAMOORGANIZACIJO 

 

Spontani procesi samoorganizacije so poleg človekove narave zelo pomemben vir 

socialnega reda, vendar lahko do samoorganizacije pride samo pod določenimi pogoji 

in samoorganizacija ni univerzalna formula za razvijanje sodelovanja v skupinah. 

Ostrom (cit. po Fukuyama, 1999) navaja, kaj so pogoji za samoorganizacijo oz. kje 

lahko spontano nastajanje socialnega reda spodleti: 

 

- velikost skupine: skupina ne sme biti večja od 50 do 100 članov, kar potrjuje tudi 

izkušnja naših taborov; 

- meje: da bi se razvijal spontani red, je važno postaviti jasne meje, kdo je oz. kdo 

ni član skupine; na pripravah na tabor se postopno izoblikuje tim, tako da s 

svečanim, ritualnim sprejemanjem dogovora o (samo)aktivaciji in zaupanju na 

zadnjih pripravah skupino zapremo, kar pomeni, da novih prostovoljcev od takrat 

naprej ne sprejemamo; 

- ponavljajoče se interakcije: ljudje si prizadevamo za svoj ugled samo če vemo, da 

bomo še imeli opraviti drug z drugim določeno obdobje v prihodnosti; v naših 

projektih se je tudi pokazalo, da so bolj prizadevni tisti prostovoljni sodelavci, ki 

imajo večletno vizijo sodelovanja v projektu; 

- predhodne norme, ki ustvarjajo skupno kulturo: kultura polžev, ki je nastala med 

vozači, je temeljila na njihovi skupni percepciji, da so vsi nenevarni vladni 

uslužbenci, ki si lahko zaupajo; naših taborov se je zadnja leta kot sodelavka 

udeleževala tudi pripadnica romske manjšine in smo v sodelovanju z njo večkrat 

morali razvijati večjo fleksibilnost, vlagati večje napore, da smo ohranili 

sodelovanje; 

- moč in pravičnost: v neformalnih socialnih normah se lahko pogosto odraža 

sposobnost dominacije ene skupine nad drugo oz. drugimi zaradi večjega 

bogastva, moči, kulturnih virov, intelektualnih sposobnosti ali preprosto zaradi 

večje nasilnosti; na taborih imamo v zvezi s tem veliko dela, npr. ko poskušajo 

starejši otroci uveljavljati privilegije nad mlajšimi;  

- pomanjkanje preglednosti: neformalne norme, ki se razvijejo v ponavljajočih se 

interakcijah posameznikov v skupnosti, so praviloma nepregledne, nejasne, še 

posebno za zunanje opazovalce; gostje, ki prihajajo na naše tabore, praviloma 

komentirajo, da se jim je na prvi pogled zdelo dogajanje na taboru zelo kaotično, 

če pa so ostali dlje časa ali če so se vračali, pa so postopno začeli prepoznavati, da 
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med nami vlada nek socialni red in da obstajajo pravila, ki nas povezujejo in nam 

omogočajo učinkovito sodelovanje; 

- ohranjanje slabih izbir: zaradi vpliva tradicije, socializacije in riualov lahko v 

socialnem sistemu neučinkovite, destruktivne norme ostajajo nespremenjene za 

več generacij; v pripravah na tabor zavestno vsako leto iščemo novosti, izogibamo 

se temu, da bi postalo naše delo rutinsko, zato vsak prostovoljec vključno s člani 

vodstva išče zase vsako leto nov izziv, nove izbire.  
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