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Neformalno (družbeno) nadzorstvo

Janez Pečar"

Neformalno (družbeno) nadzorstvo je pomemb
na sestavina družbenega nadzorstva sploh. p0

sebno zato, ker se z njim prilagajamo osebnim
in skupnim vrednotam. pridobljenim z življen
sko prakso, s katcro navadno Iol:ujemo pravilno
od napačnega.

Pod nadzorstvom na splošno razumemo proces,
s katerim kaka ureditev oblikuje, ureja, prila
gaja in vodi vedenje ljudi za svoj obstoj. O tem
je v zadnjem desetletju dosti razpravljanja, vsaj
kar zadeva formalno nadzorstvo. Za neformalno
(družbeno) nadzorstvo je iz zornega kota teodj
o nadzorstvu manj zanim.'l.nja, čeprav je zelo
zapleteno, izredno pomembno, dokaj različno in
odvisno od posameznih skupin. Na splošno gre
pri neformalnem nadzorstvu za tisti del druž
benega nadzorstva, ki se kaže v manj določenih

in manj otipljivih oblikah (v navadah. običajih.

dogovorih, javnem mnenju itd.) ln deluje bolj
podzavestno. Glede na to je vsakdo udelezen v
procesu socializacije in se mora prilagajati dru
gim, da lahko ustvarja takšna ali drugačna raz
merja z njimi. Drugi ga pogosto zaradi pomanj
kljivosti v prilagajanju sprejemajo ali odklanjajo
in ne nazadnje tudi pobolj§ujejo in kaznujejo. Za
neformalno nadzorstvo pa velja je neka poseb
nost. Ta je v nagrajevanju pravilnega, sprejem
ljivega, normalnega. pričakovanegain zaželenega
vedenja ter ravnanja.

Ugotavljajo, da se navadno ..vsa družbena
vprašanja spreminjajo v vpra&mje družbenega
nadzorstva.! Nadzorstvo pa hkrati pomeni pri
zadevanje za socializacijo ali drugače povedano
nadzorstvo je v družbi nepogrešljiva dejavnosl,
ki se kot taka opravlja organizirano in formalno
ali spontano in neformalno, vendar vedno zato,
da posamezne družbene skupine ali celotna
družba sploh lahko delUjejo.

Neformalno nadzorstvo ima svoje poti nagra
jevanja, kaznovanja. usmerjanja in prilagajanja.
V njem imajo pogosto veliko vlogo posamezniki
ali ožje skupine in ti marsikdaj določajO potrebe
po prav določenem vedenju ter ga tudi vred
notijo. Zato se pri tcm še toliko bolj odpirajo
razna etična vprašanja, kako in koliko naj sploh
ljudje vplivamo na vedenje drugih, še posebno.
ker gre za biopsihične posebnosti vsakega posa
meznika nasproti dokaj enovite.mu vzorcu pri
čakovanegavedenja.
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Cepl'av neformalno nadzorstvo, oblike delova
nja in načine ocenjevanja sprejemamo kolikor
toliko prostovoljno, z življenjsko prakso. v raz
merjih z drugimi. ga tako ali drugače, očitno ali
nevidno vendarle opravlja vrsta neformalnih
skupin, bodisi kot celota bodisi s svojimi posa
meznimi člani. Ti navadno ugotavljajo, kako se
vedenje kakega člana sklada s pričakOVanim

ravnanjem, kajti sleherna vedenjska nonna (za
pisana ali običajna) spodbuja tudi vrednotenje.
In če se ljudje (s pravom ali kako drugače) do
govarjajo in prilagajajo svoje vedenje določenim

družbenim ciljem in socializirajo z njim, potem
je odklonskost od dogovorjenega (in povpreč

nega) tudi (skupinsko) družbeno vpraQnje. V
zvezi s tem pa vedenje ni več samo strokovno
področje. marveč največkrat tudi družbeno in
politično.

Ce naj mehanizmi za uresničevanje formal
nega nadzorstva hkrati postajajo tudi politični

organi (namenjeni tudi za politično socializacijo),
nastajajo pri tem zlasti vprašanja, kako so me
hanizmi nefonnalnega nadzorstva v kaki družbi
prikladni za socializacijo glede političnih ciljev.

Sestavek načenja nekatera vpl'a&mja nefor
malnega nadzorstva, zlasti glede njegovih me
hanizmov in sredstev za socializacijo v zvezi z
vrednotami ter nagrajevanje in kaznovanje. Po
sebno poudarja tudi vpliv prevladujoče ideolo
giJe in prava na njegov razvoj.

1. Mehanizmi neformalnega nadzorsh'a

Neformalno (družbeno) nadzorstvo opravljajo
predvsem primarne in sekundarne skupine. če-

prav tudi avtoriteta kakega posameznika ni brez
vpliva na vedenje ljudi in je pri nekaterih 0se

bah (ali celo skupinah) neredko lahko izredno
pomembna.

Primarne skupine opravljajo nadzorstvo v ne
posrednih stikih ljudi med seboj. To so druiina,
zakonec, bratje in sestre, soseščina, oLroci pri
igri itd. V teh skupinah vladajo prisrčna, ožja,
intimna in pogoslo custvena razmerja med ljud
mi. Ljudi Iz primarnih skupin vežejo posebna
neformalna razmerja s svojimi lastnimi atributi
na.:izorstva. kazni in nagrajevanja. Primarne
skupine ustvarjajo taldna ram1erja. da se jim
človek tudi pozneje, v odraslosti pridružuje in
vrača vanje. Za primarne skupine so torej zna
čilni .n('Specializiran značaj skupine. sorazmerna
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