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Preprečevanje kot nkontrolizacija«
Janez Pečar*

»Quis custoiliet
ip:ses custodes«

Plato

.prepre-čevaJnje d.ružbeno negativnih Ipojavov
postaja pni nas prevladujoča ,oblH<ao krimina1rrJ.e
politike, ki- je lastna »sarrnoupraVl!1osti.«. Želimo
jo razvij ati in napredovati v toliJkšni meri, da
je to pro'k1amiraJI1o ,Root pravica in doEmost sle
hernilka im da celo družbenim kaznovalnim me
hanizmom nalagarrno, da se 'IDorajo z njo ukvar
jati. S tem načenjamo kulturo obravnavanja
šRoodljivstva dokaj drugače od tiste iz preteiklo
sti, iko je človeštvo pO'znalo predvsem kaznova
nje - ne pa naznih dejavnosti, 1<i bi ustvarja:le
takšne razmere, da do (kai-mmala in dnugih 50

cialno.,part;oloških pojavov sploh 'Ile bi prihajalo.
Četudi začetki na tem .področju roso novi in ne
čisto naši, :se vendarle odvijajo v razmerah »sa
moupravnosti«, česar drugj.e ni. Toda samo za
radi tega ni prJčakovati boljših izidov kot dru
gje, kjer dOlsti več delajo in tudi vedo Ikot mi.
Že 'Samo Zlato veljaDIpreprečevanju več raz
mišljati.

'Preprečevanje (!preventiva, saunozaščita itd.)
kot nasprotje kaznovalnosti ima družbeno pri
znanost (pravnoformalno -in družbeno-politično),

čeravno v praktsiše ne poteka zadov;oljivo, na
kar opDZla1rjajo tudi mnogi negativni pojavi in
dogajanja. S preprečevanjem pa se povečuje

obseg »kontrole«, ikajti -brez nadzorstva ni mo
goče odpravljati tistega, ikar bi radi odvračMi, še
preden Ibi se pojavilo. Zato pri tem nastaja eno
izmed temeljnih vprašanj, ali je p~eprečevanje

odklonskih pojavov hkrati tudi nadzor, m če je,
ali s tem ille omejuje svobode še bolj od tiste
ga prikrajševanja, s kaJterim smo podvrženi de
javnostim nadzornih 'mehanizrrnov, toda navadno
šele potem, iko smo rprišli s svojim navnanjem
v n.avzkrJžje iS pravom, torej IPO posledici. Pre
prečevanjepa se V1pleta 's svoj:Lrn posredovanjem
že prej. T,o lahko ,pomeni md;' povečanost druž
:benega nadzora nad ljuJd.mi,še !posebno v raz
merah, ko se javno vzga,jamo, izo.bražujemo in
uOlposabljamo za .preprečevanje (in s tem ver
jetno h!krati tudi za nadzor). od tod zopet vrpra
šamje, koliko (javnega) nadzora si želimo in v či

gavo kor-ist ·()Ib splošnem zvečanju »masovnega
nadzorovanja«, ikri. !pa !!le deluje dovolj dohro.
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V naših razmerah preprečevanja, ki mu ni cilj
le vedenjska modifikacija, ampak ga gojtmo še
ob ideorogiji vsestranske solidalIDosti, pomoči in
omejeva'D.ja od:klonr;:.Jkih vrilo:anosti, pozornosti
ogrožen'i'm itd., tudi 8pQZIlJavam.o, da ni posa
meznega dejaVIriJka, ki bi bil odločilen za končni

uspeh. Zato postajamo p02!orni na maI1SiJ<:aj in
povečujemo družbeni nadzor z najrazličnejšimi

mehanizmi im. tudi s posamezniki, ki nam je to,
tudi po pravu - »iPrwvka iln dolžnost«.

S tem se tudi prE1jJrečevanjekaže kot nadzor.
ln ker ljudje nobenega nadzora nimam.o radi,
se ta sestavek Ulkvarja s IjJreprečevalno dejav
nostjo kat sestavino nadzora. Pri tem se ne bo
mo podrobneje spuooaJlJi v Viprašanje, kaj je !prej
din kaj potem, ker sta oba za illas ,kolikortoliJko
splošno znana pojma. Nam g.re predvsem za od
nos med njima in za -Dazmišljanje, ali je prepre
čevanje tudi »kontroliz3!cija« in lkol1ko? O tem,
ne v tuji, ne v do-mači literaturi ni dosti, ali bo
lje :rečeno, Skoraj :nič nčllp1sanega, ker so, kar
zadeva vedenje iS te plati, v središču zanimanja
predvsem kaZ!I1ovalni dru,Ž;benonadzorni meha
nizmi, ki imajo resnično moč nad ljudmd.. KoUko
je te v preprečeva:lnih dejavnostih? Vsaka »kon
trlYla« vendarle vsebujedoločenomoč za zago
tavljanje vdanosti' in poslušnosti. ""'to velja.
raziskovati, :kol-iko je tega v pr€lPrečevanju, ki ga
gre tudi razUJmeti »kot oMilko družbene iillter
vencije«.2

l. Prepoznavanje »nevarnosti«
(ali obveščenost)

Kakršnokoli ustrezno reagiraJI1je zoper odkloill
skost tako ali drugače temelji na obveščenosti.

Toda kaj je obveščenost, je ključno vprašanje
tudi za preprečevalnedejavnosti. Zanje še toliko
bolj, kajti tovrstna obveščenostvsebuje tudi pre
poznavanje nevarnosti v njihovi prihodnosti.
Preprečevanje od'klonskosti (ali tudi družbena
samozaščitana kakem področju) je potemtakem
dejavnost, ki v sedaJI1jem Času predvtdeva do
godke, ki se še niso zgodili, pa ustrezne raz
mere kažejo, da se lahko bodo, če ne bo dolo
čenih ukrepov, ki bodo odvrnili sicer ,pričako

vani !potek v druge smeri. To, kar vemo, na
vadno izhaja iz izkušenj preteklosti tn seda
njosti, toda 1<er še ne ljJoZl1e!mo pr,edvidevanja
(ali VOlaj pri nas ga še ne goj1mo) skladno s ka-

1 Fowler: v Control Without Custod.y, s. 159.
2 Normandeau - Hasenpusch, s. 308.
























