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POTEK VSEH SKLOPOV PREDAVANJ
1. Strukturno nasilje
2. Strukturno nasilje, migracije in multikulturna družba

- Institucionalizirane oblike (neo)rasizma/nasilja
- Neformalne oblike (neo)rasizma/nasilja
3. Primeri iz Slovenije
4. Vaja: Eye of the storm (Blue eyes, brown eyes exercise; Jane

Elliott) in diskusija

Kaj je nasilje?

Bufacchi (2005) imenuje minimalističen
in obširen pogled na nasilje, de Haan
(2008) piše o restriktivni in inkluzivni
definiciji nasilja

Dvojnost v razumevanju
nasilja med raziskovalci:
1.) ožji pogledi => nasilje = fizična sila, prisila
2.) širši, kompleksnejši pogledi, nasilje vključuje oškodovanje,
prizadetje, ki ni le fizično + ni nujno, da je povzročeno le
s fizično silo.
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SO TE DEFINICIJE SPREJEMLJIVE?
SMO KAJ SPREGLEDALI?

Žižek (2007: 16) pravi, da je v neverjetni obsesiji današnjih
družb z nasprotovanjem vsem oblikam subjektivnega
(direktnega) nasilja »nekaj sumljivega, docela
simptomatskega, kakor da bi si obupano prizadevali
preusmeriti našo pozornost od pravih težav, kakor da bi se
trudili zabrisati druge oblike nasilja«.

 Galtung (1990: 292) nasilje (direktno in strukturno) =>
»napadi na osnovne človeške potrebe in splošneje na
življenje, ki bi se jih bilo mogoče izogniti, povzročijo pa
zmanjšanje realne možnosti zadovoljevanja potreb pod
stopnjo, ki je potencialno mogoča«.
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 Galtung: Direktno nasilje vključuje prepoznavnega akterja

nasilja, medtem ko strukturno nasilje takšnega akterja nima,
saj je nasilje vgrajeno v strukturo in se kaže kot »neenaka
moč in posledično neenake življenjske priložnosti«.
 Galtung: »direktno nasilje dogodek, strukturno nasilje pa

je proces«.
 Direktno nasilje = dejanje, ki ga stori oseba, storilec;

strukturno nasilje je storilec sicer lahko oseba, vendar
njegova krivda presega njega samega (vendar mu pri tem
ne daje absolutne imunitete za individualno odgovornost).
Ta oseba je namreč le orodje celotnega sistema.
 Žižek: sistemskega nasilja (kapitalizma) ni mogoče pripisati

konkretnim posameznikom in njihovim zlim namenom, saj
je to nasilje povsem objektivno, sistemsko, anonimno.
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