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Zamisel preprečevanjakriminalitete

Izkušnja zadnjih desetletij je v večini razvi.,.
tih in razvijajočjh se držav pokazala, da se ob
seg kriminala tako absolutno kot relativno po
večuje, pojavljajo pa se tudi vedno nove oblike
družbeno nevarnih odklonskih vedenj.l Pri tem
se je do določene mere presenetljivo pojavilo
spoznanje, da kriminaliteta narašča hitreje v naj
bolj razvitih državah, v nasprotju s pričakova

nji, da bo hitro naraščajoče družbeno materialno
blagostanje ugodno vplivalo tudi na počasnejšo

rast, če ne že zmanjševanje obsega tudi teh druž
beno konfliktnih situacij. Ta gibanja so pripe
ljala do ugotovitve, »da vzrokov kriminalitete in
delinkventnosti ne gre iskati samo v posamez
niku in njegovem družinskem krogu, temveč

predvsem v splošnejših socialnoeonomskih in po
litičnih spremembah ožjega in širšega okolja, ki
mu posameznik pripada«.2 Obenem s tem pri
haja do spoznanja, da klasična sredstva (pred
vsem in zgolj represivna) za boj proti krimina
liteti niso (več) zadovoljiv odgovor na poja~1ja

nje kriminalitete.3 Pozornost se obrača k iskanju
drugačnih možnosti boja proti kriminaliteti, k
spoznavanju že obstoječih dejavnikov, vplivov in
načinov delovanja proti pojavljanju kriminali
tete.

Zamisel o preprečevanju kriminalitete se je v
okviru teh razmišljanj začela uveljavljati razme
roma pozno.4 Razvoj te zamisli je omogočal

predhodni in vzporedni razvoj idej in prakse
na področju kriminologije ter nekaterih sorodnih
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1 Poleg novih oblik kriminalitete, ki so vezane
na novo proizvodno tehnologijo - kot na primer ra
čunalniški kriminal ali oblike ugrabljanja letal 
prihaja tudi do novih oblik in simboličnih vsebin
doslej že poznanih pojavov - na primer tako ime
novanega mladostniškega nemira. Na »inovacije« v
odklonskosti vplivajo tako spremembe materialnih
tehnologij kot spremembe družbenih odnosov in nji-
hove pojavnosti. .

2 Iz resolucije tretjega kongresa OZN oprepre,...
čevanju kriminalitete in ravnanja z delinkventi.
Navedeno po Bavcon, 1975.

3 Heal (1983) analizira podatke o naraščanju op
sega policijskih sil ter naraščanju obsega kriminali
tete. Njegova ugotovitev ne preseneča: v času naj
večje najdražje in najbolj opremljene policije je
tudi ~bseg kriminalitete največji. Heal v sv;ojem pri
spevku odgovarja na vprašanje, zakaj tak »zdravo
razumski« odgovor na kriminal ne deluje. Podobno
analizo prikazuje Clifford (1976) in mnogi drugi.
Pečar (1982) piše, da »je človeštvo že zdav:naj :prišlo
do spoznanja, da z represijo (in samo z nJo) nI mo-

področij. Med temi dejavniki, ki so tako ali dru
gače vplivali na idejo preprečevanja kriminali
tete lahko navedemo:

- izposojo pojmovnega aparata s področja

medicine in njene epidemiološko bakteriološke
preventive, ki je dosegla ob koncu 19. in v 20.
stoletja prej neslutene uspehe v preprečevanju

nekaterih nalezljivih bolezni;
- gibanje družbene obrambe in sploh pozi

tivistično smer v kriminologiji, ki je preko spo
znavanja in iskanja razmeroma enostavnih
vzročnihmodelov prestopništva nakazovala mož
nosti za vplivanje na te predpostavljene »vzro
ke« in s tem na prestopništvo;

- novejše smeri v kriminološki teoriji in em
piriji, ki vedno bolj vzbujajo dvom v rehabili
tativne možnosti klasičnih kazenskih ukrepov
(kaznovanja, odvzema prostosti), ter ki so raz
vijale misel o stigmatizirajoči vlogi ustanov for
malnega družbenega nadzorstva. Ker naj bi po
tej razlagi te ustanove imele celo kriminogeno
vlogo v razvoju sekundarnih 'deviantnosti, se
na njeni osnovi razvijajo različne oblike »ne
intervencionizma«,5 zamisli »odvračanja« (sto'
rilcev iz kazenskega postopka) in podobne;

- ugoden (ideološki) okvir je zamisli prepre
čevanja'IJ"nudila ideologija tako imenovanih »po
industrijskih družb blagostanja«, ki takrat (še)
ni kazala meja svojega razvoja ter svojih skritih
predpostavk in posledic. Zamisel preprečevanja
je v tem okviru poleg svojih stvarnih obetov
(možnost učinkovitejšega nadzorovanja krimi
nalitete ob zmanjšanih stroških) imela tudi to

goče dosegati željenega družbenega konformizma.«
V razpravi o »možnih dejavnikih, ki naj bi še do
datno prispevali« k uresničevanju družbenega kon
formizma govori o »samoupravnosti«, s katero »se
pri nas na tem področju odpirajo nove razsežnosti,
ki so še premalo izkoriščene.•.« Trifunovic (1984)
pravi: »Ta represivna oblika« reakcije na izvršena
kazniva dejanja lahko pokaže svojo polno vrednost
le skupaj z drugo, družbeno smerjo protikriminalne
dejavnosti, ...«. Gradivo s 6. kongresa OZN o pre
prečevanju kriminala in obravnavanju storilcev, z
naslovom »Trendi kriminalitete in strategije pre
prečevanja« (1980) uvodoma navaja, da se je pre
prečevanje kriminalitete kot posebno področje za
nimanja in dejavnosti začelo razvijati s spremenje
nim zaznavanjem kriminala.

4 Weis in Hawkins (1979) pišeta, da je »nova filo
zofija obravnavanja mladinskega prestopništva; ki se
je pojavila konec šestdesetih in v sedemdesetih :e
tih imela vsaj tolikšen vpliv kot reforme mladln
sk~ga sodstva na prelomu stoletja«. Clifford (1975)
navaja v opisovanju »razm-eroma kratke zgodovine
preprečevanja kriminala« prvo letnico 1969 - se
stanek komisije OZN za socialni razvoj.

5 Schur (1973).
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