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Družbeno nadzorstvo in napovedovanje

Janez Peča:r*

V zvezi s prepre6evanjem kriminalitete in dru
gih pojavov, zlasti 'v poudarjeni druŽIbeni samo
zaščitni organiziranosti socialiJStične kriminalne
politik,e in Stpl,oš:nega načrtovanja družheno-go
spodarskega razvoja se pri nas nehote porajajo
vprašanja, zakaj zaootajamo za prenekatero dr
žavo (šepo.sebno oocialistično) glede napovedo
vanja odklonskos,ti ter zakaj v družbeno načrto

vanje Tazvoja n2 vdelamn tudi predvidevanja
za potrEbe nadzorstva, ki ,se pri nas čedalje bolj
razši'I"j.a in oplaja tudi .~ samoupravnimi >,.,nadzor
nimi~~ mehanizmi. To je Z3Jl"adi nezanesljivosti
metod in težavJ10ciSti napO'Vedovanj.a prihodnosti
gotovo zelo ·odgovorna dejavnost, toda to ,ni samo
naša r::os·ehno6t, zaradi katere bi bili upravičeni

storiti manj kot kje drugje po svetu. Hkrati
nam na.j'brž ne more biti vsee,no, da je pomembna
plat dogova'I'janja zanemarjena, po drugi strani
pa gredo družbeno-gospodarski tokovi po za
mislih načrtovanja, katerega ;nosilci so pred
V&e1TI !Samoupravne osebe. Čeprav je večina oblik
odklonskega vedenja glede nadzorovanja, odkri
varnja in spreminjanja še vedno v domeni države,
to vendaT ne 'mOTe biti razlog nezanimanja za
Wvrstno prihodnost, ko med tem marsikje drugje
po 'Svetu prav dTžavni nadzorni organi vlagajo
velika sredstva za razmišljanje .in ustvarjanje
metod, modelov in teorij za predv.f.devanje do
godkov in procesov, ki ntso ne preteklost in ne
sedanj,ost.

Res pa je tudi, da je futuTologija lahko »psev
do-znanost, nevarna milstifikacija - njen uspeh
- n1llraščajoče .zanimanje za futurologijo - pa
daje njenlin nasprotnikom temelj za protifutu
rološko >obtoževanje in rehteve ,po prezen1:ologiji
nasproti futurologiji~~.l Maternatizacija in raču

nalništvo j oo ob geslih kot so študije prihodnosti,
futUl'Olo~ko mziskovanje, futuristika itd. z upo»
rabo političnih znanooti, socioJogije, .socialne psi
hologije, ekonomi'ke itd., še bolj poudaTjajo, če

prav je vnaprej jasna, da je prihodnO\St nemo
g-oče napovedati v nadrobno!Stih, marveč lahko
ob ;precejšnjem prispevku domiselnosti upamo
le na domnevanje o splošnih smereh razvoja.
Zato tudi številni napovedovalci de12 usodo ut';·~
pistmr, še posebno, ker ,pogrooo razmišljajo v
abstraktnih modelih. Ob tem, da se futurologi
zlasti v socialističnih drža"ah dostikrat sklicu
jejo na klasike maTksizma kot pomembne napo-
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vedovalce prihodnosti in štejejo napovedovanje
in načrtovanjeza sredstvi dela'vsk.ega razreda pri
napredovanju drružbe h komunizmu, dobiva -ta
dejavnost poieg političnega, gospodarskega, teh
ničnega in znanstvenega še posebej tudi - ideo
loški !,oudalrek. Ta plat napovedovanja je za njih
sestavina !>->integr'ir:an'2ga socializma pod vplivom
znarustveno-tehničneTevolucije<~.2

Napovedovanje odklonskosti se na splošno
razvija v skJromnih ·razsežn.ostih spričo teg.a, da je
kriminalThoot zapleten družbeni pojav in da se
kot človeško vedenje !povezuje z zapletenimi
družbenimi in medčloveškimi,razmerji in procesi.
Tudi sedanje !kJriminalne statistike niso naj
us11reznejša podlaga za 'razmišljanje in hipotez'2
o kriminalnosti prihodnosti in ·roeaikciji nanjo,
vštevši nadzo1ine mehaniz.me (dTžavne in samo......
upravne), posebno ker ne vemo, koliko· nadzor
stva potrebujemo in kateroe sestavine sploh vse
upoštevati za njegovoo doJočanje. Odklonskost in.
nadzorstvo pa sta dve plati iste zadeve, ki prav
tako omogočata druga drugo. Poleg tega se »so
ciološko napovedovanje ukvarrja z najbolj zavi
Umi in neraz!()tŽ1jivimi predstavami o sodo-kul
turnih sp'I"emembah~~.s

Glede na to načenja ta sestavek zbsti nasled
nja vprašanja: zakaj sploh napovedov,ati in pred
videvati odklonslmst za <potrebe nadzorstva, zla
sti pri naos (z dokaj razvejanimi in posebnimi
nadzOrrnimi mehanizmi)? Kaj danes o tem spo
zil1avajo drugje po svetu in kakšn:e so metode,
modeli in teolT.ije? Katere spremenljivke upo'šte
vati .pri tej dejaVnosti itd., če naj bosta napo-ved
in predvidevanje sredstvi sedal!1jO\Sti za vplivanje
in oblikovanje prihodnosti, toliko bolj, ker tudi
po p()li~ični plati zelo poudarjamo načrloV<>nje.

Napovedovanje in načrtovanje pa nista daleč

vsaksebi.

1. Teoretična izhodišča

V prizadevanjih, ki se načrtnej-e ukvarjajo s
s prihodnostjo, navadno razločujejo napovedo
vanje, predvidevanje ID načrtovanje. Neredko
pa za marsikaterega pisca v,se skupaj prepogooto
pomeni razmišljanje o prihodnc1Sti, če ne že kar
futurologijo, futuristiko, sociologijo prihodnosti
ali kaj podobnega. Raziskovanje prihodnosti pa
vsekakor pomeni nekaj sistematičnega in de
jaVll1.O\St, ki ni spekulacija in tudi ne zgolj do-
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