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1. UVOD
V obstoječi stanovanjski krizi, ki seveda ni od včeraj in ni le pri nas, je potrebno iskati nove oblike
in poti do kakovostnih in dostopnih stanovanj za vse. Pri tej nalogi prevzemamo vse bolj aktivno
vlogo različne iniciative in nevladne organizacije, ki imaginiramo, prefiguriramo, koncipiramo in
po svojih močeh udejanjamo rešitve za dostopna stanovanja/ domovanja, takšna, ki bi
zagotavljala vse, kar je potrebno za kakovostno in spodobno življenje. Da bomo takšne iniciative
čim bolj uspešne pri zagovarjanju in promoviranju politike in prakse stanovanjske pravičnosti in
dostopnih stanovanj, si moramo zagotoviti široko in učinkovito podporo, nekakšno koalicijo za
skupnostni razvoj dobrih stanovanjskih rešitev. Med drugim - a ne najmanj pomembno – je za to
potrebno dobro in učinkovito komuniciranje.
Kaj in kako govorimo o stanovanjski problematiki, stanovanjski neenakosti in potrebi po
dostopnih stanovanjih za vse ljudi, je pomembno. Vpliva na to, kako ljudje mislijo, čutijo, delujejo.
Prava komunikacija je lahko katalizator sprememb - pri ljudeh lahko vzbudi željo, ki je potrebna
za aktivacijo in za spremembe. Najprej je seveda nujno, da se javnost zave resnosti in zapletenosti
stanovanjske problematike, a to samo po sebi še ne pripelje do potrebnih sprememb. Včasih lahko
celo poudarjanje kriznega stanja vodi v mrtvilo,

občutek nemoči in obup. Zato je naloga

komuniciranja, ne le da širi zavedanje o akutnosti stanovanjske problematike, razlaga njene
sistemske večplastnosti in razpira potencialne poti k reštvam - ampak si mora prizadevati, da vse
to kanalizira v željo po osebnih in družbenih spremembah ter za njihovo udejanjanje.
V projektu Stanovanja za vse je primarna komunikacijska naloga osveščati različne ciljne publike
o stanovanjski problematiki, stanovanjski revščini, sistemskih vzrokih zanjo in o nujnosti premika
kolektivnega in političnega dojemanja v smeri zagotavljanja vsem državljanom dostop

do

kakovostnega in dostojnega domovanja. Pri takšnem komuniciranju je nujna jasna, trezna in
razumljiva razlaga vzrokov in posledic: zakaj je v svetu in pri nas takšno pomanjkanje dostopnih
stanovanj in kako lahko mi vsi, nevladne organizacije, zagovorniki, neformalne iniciative,
skupnosti, predvsem pa politika, spodbudimo in postopamo pri zagotovljanju, obnovi in izgradnji
dovoljšnje količine dostopnih stanovanj. Posebno pomemben del teh komunikacij predstavlja
osredotočanje na vrsto sprememb in postopkov (ti se v veliki meri še iščejo in artikulirajo), ki
vodijo k neposrednemu reševanju problema, za katere bi se lahko/ morali v (bližnji) prihodnosti
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skupaj, kot družba odločiti. Pri vseh teh procesih je neobhodno, da vsa komunikacija vodi in si
prizadeva normalizirati aktiven pristop, sodelovanje in delovanje.

2. STANOVANJSKA REVŠČINA VS STANOVANJSKA PRAVIČNOST
Eden od najpomembnejših konceptov, iz katerih izhaja nevladno komuniciranje stanovanjske
problematike, je stanovanjska pravičnost. Stanovanjska pravičnost gradi na načelu, da je država
- tudi po priporočilih slovenske ustave - odgovorna, da zagotavlja dostojne bivalne pogoje vsem
in ne le nekaterim. Veliko pomankanje dostopnih stanovanj je zato družbeno-politični problem s
skupnimi negativnimi posledicami za celotno družbo.
Za zagotavljanje širše podpore pravičnejših sistemskih rešitev stanovanjske pravičnosti so najprej
potrebne razumljive razlage vzrokov:
-

Zakaj imamo v Sloveniji akuten stanovanjski problem?

-

Kakšne spremembe so možne, kako delujejo?

-

Kdo lahko pospeši in uresniči rešitve (izven osebne odgovormosti posameznikov in silnic
diktata trga)?

-

In predstavitev in promocija realističnih in dobrih rešitev za zagotavljanje dostopnih in
kakovostnih stanovanj, npr. stanovanjske zadruge

Že vrsto desetletij je slovenska stanovanjska politika neučinkovita, nepravična in zaskrbljujoča.
Velikemu delu prebivalcev je težko ali skoraj nemogoče priti do stanovanja, bodisi za najem ali
nakup. To še zlasti predstavlja velik problem za ljudi s srednjimi in nižjimi dohodki, še najbolj za
mlade, študente, samohranilke, prekarne delavce in starejše. Stanje se še slabša, ker se stanovanja
stalno dražijo, dohodki pa stagnirajo ali se celo nižajo. Po drugi strani pomankanje stanovanj
predstavlja veliko prednost za tiste, ki stanovanja že imajo, jih oddajajo ali z njimi špekulirajo,
medtem ko vse ostale stanovanjsko pomankanje potiska v skrajno neugodno in bivanjsko
negotovo pozicijo.
Stanovanjska revščina in negotovost sta v Sloveniji vseprisotni, pri čemer širša javnost nima
jasnega in izraženega odnosa do tega

problema, niti do tistih, ki na svoji koži izkušajo

stanovanjske težave. Stanovanjske problematike preprosto ne dojemamo kot skupnega problema,
ki se tiče vseh, obenem premalo solidariziramo s tistimi, ki so jim stanovanja nedostopna. Zato
ostajajo različne skupine - npr. študenti, samohranilke, starejši, invalidi - in mnogi drugi
posamezniki prepuščeni sami sebi.
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V vrtoglavih višinah najemniških in nakupnih cen stanovanj so mnogi iskalci stanovanj vse bolj
resignirani. Še posebej v zadnjem času v javnosti pogosto prevladuje občutek nemoči in
paraliziranosti: mnogi, posebno prizadeti, verjamejo, da je stanovanjska dostopnost velik, strašljiv
in depresiven problem, in da se pri tem skoraj ničesar ne more storiti.
Obenem se velik del tistih, ki že imajo rešeno stanovanjsko vprašanje, ne zaveda, da imajo
neprimerni stanovanjski pogoji negativne posledice na počutje, zdravje, očutek varnosti. Obenem
ne razumejo, da je tudi nasprotno res, da dostopna in kakovostna stanovanja prispevajo k
poziitivnim stanju in kakovosti celotne družbe. Prostori, stanovanje, okolica, kjer živimo, oblikujejo,
kako živimo. Določajo kakovost bivalnih prostorov, sosedskih odnosov, zdravja, kako odhajamo
na delo, kje nakupujemo zelenjavo, bližino šole, pošte, zdravstvenega doma, zrak, ki ga dihamo,
kaj jemo, celo naše možnosti uspeha tekom življenja. Skratka ne gre le za streho nad glavo, ampak
za kakovost samega življenja.
Ko govorimo o stanovanjski pravičnosti, moramo biti še posebej pozorni na pripisovanje
odgovornosti za nerešeno stanovanjsko vprašanje na posameznike. Velik del javnost, tudi zaradi
vseprisotnih ekonomskih in medijskih razlag, vse prepogosto dojema stanovanjsko problematiko
zgolj kot osebno težavo in odgovornost posameznika, ne pa kot skupni in sistemski problem.
Osebno odgovornost povezuje s pozitivnimi lastnostmi, z vrlinami posameznikov - npr. z
delavnostjo, podjetnostjo, spretnostjo -, ki vse prej ali slej vodijo k uresničitvi njihovih
stanovanjskih potreb in želja. Za vse, ki jim ne uspe priti do primernega stanovanja, se sklepa, da
si ne prizadevajo dovolj, da ne delajo dovolj trdo (če niso že kar leni). V okviru teh verovanj je vse
prelahko zaključiti, da zmorejo in morajo svoj stanovanjski problem rešiti posamezniki sami.
Stanovanjsko pravičnost je potrebno razumeti in obravnavati kot javen in skupen cilj, ki zahteva
politične ukrepe, ne pa kot vidik tržne ekonomije in potrošništva. Potrošniška paradigma v okviru
stanovanjske problematike pomeni, da se stanovanje dojema v kontekstu trga in kot blago, ki je
predmet menjave med potrošniki in ponudniki stanovanj. Takšna miselnost ponovno napeljuje k
zaključkom, da je pičlost dostopnih stanovanj naravna in normalna ter da gre predvsem za smolo
ali druge že naštete faktorje, če si nekateri (mnogi) ne morejo privoščiti (ustrezmih) domovanj. Da
bi se izognili zdrsu v potrošniško miselnost v okviru stanovanjke politike, bo v prihodnje nujen
premik od logike trga k vse bolj razrahljanim vrednotam pravičnosti, javne dobrobiti, skupnega in
skupnosti.
Ker kljub rastoči stanovanjski negotovosti velik del slovenske javnost še nima jasnega odnosa do
stanovanjske problematike, predvsem pa, ker jo ne doživlja kot takšne, ki se tiče vseh nas, le težko
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izkazuje solidarnost tistimi, ki so jim stanovanja nedostopna. Bolj kot obsojanje te naravnanosti,
je potrebno zavedanje, da v danih družbeno-političnih (neoliberalnih) pogojih

le težko

razumemo, kakšno povezavo imata stanovanjska revščina z našimi lastnimi interesi in življenjskimi
okoliščinami ter zakaj bi bila stanovanjska pravičnost dobra za vse. Zato so za stanovanjsko
pravičnost nujne jasne in razumljiva razlage vzrokov in posledic: zakaj je v svetu in pri nas takšno
pomanjkanje dostopnih stanovanj in kako lahko mi vsi, nevladne organizacije, zagovorniki,
neformalne iniciative, skupnosti, skupaj z lokalno in nacionalno politiko, spodbudimo in
postopamo pri zagotovljanju (pri izgradnji in obnovi) dovoljšnje količine dostopnih in kakovostnih
stanovanj.

3. KOMUNIKACIJSKI TRKI Z OBSTOJEČIMI STANOVANJSKIMI
NARATIVI
Da bi zatečeno stanje rešili in zagotovili stanovanjsko pravičnost, je potrebno prepričati javnost
na eni strani, ter mestne in državne politične strukture ter voditelje na drugi, da bodo sodelovali
s civilno-družbenimi pobudami in naslovili skupen problem nedostopnosti stanovanj, ki je – sicer
ne povsod v enaki meri – prisoten v vseh regijah Slovenije. Potrebno je, da se zagotovi kakovostna
in dostopna stanovanja, a tudi spremljajočo infrastrukturo vsem ljudem, najsibo to v ruralnem,
mestnem ali predmestnem (in turističnem) okolju. Šele ko bo družba in politika zavezana
stanovanjski pravičnosti za vse prebivalce in vse regije, bomo prišli do dobrih, dostopnih
stanovanjskih rešitev in novih oblik skupnosti, v katerih si bomo vsi želeli prebivati.
Vsa komunikacija stanovanjske problematike mora zato kontinuirano poudarjati, kaj lahko družba
naredi za stanovanjsko pravičnost, kako lahko naslovi slabe politike in prakse ter jača pravičnost
na načine, s katerimi si prizadevamo čimbolj združiti (in ne ločevati) glasove za spremembe. Ob
rob se mora postaviti obstoječemu političnemu, ekonomskemu in medijskemu načinu
stanovanjske obravnave / obstoječim narativom, ki vztrajno prepričuje javnost, da zlahka sprejema
domnevo, da so posmezniki odgovorni, da sami rešujejo problem svoje stanovanjske stiske.
V izhodiščni točki je potrebno razumeti in se spopasti z dejstvom, da velik del javnosti ne razume
povsem, da imajo neprimerni stanovanjski pogoji/ stanovanjska revščina negativne posledice na
počutje, zdravje, varnost za posameznike in celotno družbo, obenem pa, da je tudi nasprotno res,
da dostopna in kakovostna stanovanja prispevajo k pozitivnim stanju in dobri kondiciji družbe.
Seveda ni za pričakovati, da bi javnost globlje in vzročno razumela razloge in posledice
stanovanjske neenakosti, če ne razpolaga s primernimi orodji, dejstvi in informacijami, kako sistem
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in strukture delujejo. Ljudem je vedno najenostavneje razmišljati v polju že poznanega

(in

medijsko reprezentiranga) – torej o stanovanjski problematiki v okvirih osebne odgovornosti,
osebnih naporih in osebnih dejanjih.
Če ljudje verjamejo v osebno odgovornost tistih, ki živijo stanovanjski problem, je težko doseči
njihovo podporo za nove, bolj pravične politike, programe, zakone. Zato so vedno znova potrebne
žive razlage, kako je prišlo in prihaja do stanovanjske nepravičnosti, kako se jo vzdržuje in
reproducira. Povsem je tudi razumljivo, da imajo ljudje - tudi tisti, ki verjamejo v nujnost sprememb
- težave artikulirati, kako bi bilo potrebno nasloviiti reševanje stanovanjske revščine in zastaviti
politiko dostopnih in kakovostnih stanovanj za ve. Še več težav imajo s tem, kako identificirati,
kdo ali kaj je odgovoren, da omogoči dostopna stanovanja, vključno s kakovostnim oblikovanjem
okolja. Še celo tisti, ki verjamejo, da so vlade odgovorne za stanovanjsko politiko, so obenem
skeptični, celo pesimistični o vladnih sposobnostih/ možnosti, da to reši.
Problem dostopnosti stanovanj je vsekakor zapleten in njegovo reševanje bo zahtevalo velik javno
- političen napor. Že sama zamisel izvedljivosti programov in projektov dostopnih stanovanj
predstavlja enormen izziv za njihove zagovornike in promoterje ter s tem povezano
komunikacijsko strategijo.
Pri premiku od individualne k institucionalni odgovornosti, morajo zagovorniki paziti, da vedno
upoštevajo, da je pri stanovanjskh politikah vpleteno več sektorjev.

4. POMEN STRATEŠKO ZASTAVLJENIH KOMUNIKACIJSKIH
STRATEGIJ IN KOMUNIKACIJSKI OKVIRJI
Postavljanje komunikacijske strategije pomeni, da izberemo in določimo, kaj povemo, kje povemo,
kako to povemo, in tudi kaj pustimo neizrečeno, o čem molčimo.

Strateško, namensko

zastavljanje specifičnih komunikacijskih okvirjev/zaokroženih miselnih stalnic je kritičen del vsake
strategije družbene spremembe. Komunikacijski okvirji imajo moč, oblikujejo mnenja, stališča in
politične preference. Od tega, kako uspešno je komunikacijsko uokvirjene tematike dostopnih
stanovanj, je odvisno, kako ljudje sprejmejo in ponotranjijo stališča/ držo, ki vsebuje večjo
odprtost do novih zamisli in zavezanost za delovanje. Z dobrim komunikacijskiim uokvirjanjem
lahko družbeni problemi odzvanjajo onkraj splošno udomačenih prepričanj in verovanj ter
pritegnejo nove podpornike ter nove glasove za njihove rešitev.
Podajanje okvirjev komuniciranja določene tematike, npr. stanovanjske, je povsem drugo od
postavljanja konkretnih sloganov, ki so seveda tudi zelo pomembni, a morajo vedno izhajati iz
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postavljenih okvirjev. Naloga strategije okvirjev je, da določi krovne zamisli in občutke, ki jih je
potrebno kreativno in angažirano izraziti na različne načina. Namesto pripovedovanje vrsto
različnih, morda celo med seboj tekmujočih naracij, gre tu za veliko skupno zgodbo, v kateri se
lahko najde vsak in pove svojo verzijo te (naše) zgodb na njemu lasten in udoben način.
4.1. Zakaj komunikacijski okvirji?
Okvir je vodilo, ki usmerja ljudi k temu, na kaj morajo biti pozorni ter jim, kar je še bolj pomembno,
pomaga to tudi interpretirati. Vsako sporočilo – pa naj si bo to pismeno, govorjeno ali ilustrirano
– je predstavljeno skozi določene vrste okvirja.
Okvirje se gradi kot mozaik, košček po koščku, skozi mnoge komunikacijske odločitve: kako
vpeljati temo, kaj poudariti in kaj opustiti, če in kako razlagati. Naša izbira okvirjev ima moč vpliva
na dojemanje/razumevanje prejemnikov sporočil – in s tem oblikovati odziv. Še posebej pri
sprožanju socialnih sprememb, moramo okvirje premišljeno, z jasno namero tvoriti in uporabljati.
4.2. Proces postavljanja okvirjev
Proces postavljanja okvirjev, ki so še posebej primerni za čas družbenih, ekonomskih in drugih
kriz, kamor nedvomno spada tudi stanovanjska revščina/pravica, je proces premikanja v smeri
večjega vključevanja, pravičnosti razporejanja in razdeljevanja virov:

1. Sporočilo naj se osredotoči na to, kar potrebujejo ljudje, ne pa ekonomija, s poudarkom
na osnovnih potrebah: dobrobit, varnost, dostojanstvo ljudi – in kako kolektivne odločitve
na to vplivajo. Ekonomija ni sama sebi namen, spomnimo se: njena vloga je, kako
odgovoriti na človekove potrebe. Zato moramo pri stanovanjski problematiki zahtevati
dostopna stanovanja za vse pred ekonomsko gradnjo stanovanji za tržne profite. Ko se
osredotočamo na potrebe ljudi, moramo komunikacijo smiselno in strateško obogatiti z
neposrednim glasom ljudi, z njihovimi izkušnjami z iskanji stanovanj, najemanji itd.
2. Poudarjanje, kako sistemske, politično – zakonodajne odločitve, oblikujejo ekonomske
rešitve. Gre za razlage, ki pomagajo ljudem razumeti vpliv večjih sil na njihova vsakdanja
življenja na način, da vloge vladnih in poliitičnih odločitev naredimo bolj žive, jasne in
oprijemljive – še posebej v zvezi z ekonomijo, ki si jo ljudje predstavljamo kot skrivnostno
in samostojno silo. Pokažemo lahko, kako so ekonomske rešitve planirane, ustvarjene in
vzdrževani s strani odločitev in dejanj ljudi na oblasti. To naredimo med ostalim tako, da
namesto abstraktne vseprisotne ekonomije poimenujemo akterje – politiki,
zakonodajalci, lastniki stanovanj, lastniki korporacij, regulatorji, delavci, stanodajalci,
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najemniki, mladi. Pokazati je potrebno tudi, kako so pretekle ekonomske poltike ustvarile
probleme / jazbinškov zakon, razprodaja družbenih stanovanj, neobstoječa stanovanjska
politika po samoosvojitvi / in kako lahko zatečeno stanje spremenimo. Pri tem je potrebno
abstraktne koncepte kot so delovni trg, potrošniške aktivnosti ipd. vezati na izkušnje ljudi
in razumljiv besednjak: kupiti, prodati, prihranki, posojila, plače, najem.
3. Pokazati je potrebno, da je sprememba nujna, potrebna in mogoča – v časih krize, npr.
kot je pri nas zadnja leta pereče stanovanjsko vprašanje, moramo spodbujati hitre ukrepe
skupaj z daljnosežnimi potezami, torej uravnoteževati nujnost (imamo problem) z
efikasnostjo (lahko ga rešimo) ter s tem vabiiti ljudi h kolektivnem delovanju in upanju na
rešitev (npr. predstavljanje spremenjene zakonodaje, skupnostnih stanovanj,
stanovanjskih zadrug ipd).
4.3. Vloga metafor
Pri dobrem komuniciranju imajo pomembno vlogo metafore, analogije in druge primerjave, še
posebej, ko želimo predstaviti še nepoznane ali razložiti zapletene pojme. Metafore imajo moč
priklicati nove asociacije in razumevanja, ter lahko postavijo problem v novo luč ter s tem povabijo
ljudi, da premislijo svoja stališča in verovanja. Posebej so uspešne tiste metafore, ki slonijo na
predmetih in izkušnjah iz vsakdanjega življenja.
Ker nam lahko metafore ponudijo nove mentalne okvirje za razmišljanje in govorenje o določeni
problematiki, imajo moč, da odprejo že zaprte ali stalno enako ponavljajoče debate. Zato nam
uporaba metafor lahko pomaga k napredovanju posameznih zamisli in nam prihranijo izgubo
energije z zavračanjem pomislekov, ki zaustavljajo zaželene spremembe. Ko potrebujemo neko
širšo skupno umevanje ali ko želimo prestaviti temo/ pogovor iz mrtve točke, lahko močne in
skrbno premišljene metafore odločilno pripomorejo. Pri njihovi dokončni zberi so potrebne
raziskave/testiranja/preverjanja, saj lahko metafore delujejo v nepredvidljivi, tudi nezaželeni
smeri. Da se metafore resnično primejo, jiih je potrebno stalno in na daljši rok kultivirati. To
pomeni ponavljati naše zamisli (ne da postanemo utrujajoči in dolgočasni) in angažirati tudi
druge, da jih delijo te iste zamisli izražajo naprej na njim lasten/primeren način.
4.3.1. Primer dobre tuje prakse: Reševanja dostopnosti stanovanja skozi metaforo sestavljanko

/ puzzle in - kako jo uporabljati?
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'Puzzle' omogoči prikaz zapletenega stanovanjskega vprašanja in zagotavljanje dostopnih in
kakovostnih stanovanj za vse skozi razumljiv jezik sestavljanke. Osrednje delce sestavljanke tako
predstavljajo dostopna stanovanja, drugi delci pa so družbeni, političen/odločevalski, pravno
organizacijski, finančni, nevladni in arhitekturni aspekti, proti robovom pa se lahko pojavljajo še
delci povezani s fizičnim in mentalnim zdravjem ipd.
Metafora reševanjei sestavljanke omogoča komunikatorju, da postavi npr. dostopna stanovanja
(ali najemniške stanovanjske zadruge) v središče, obenem širijo razumevanje ljudi onkraj zgolj
stanovanj, tudi na druga področja in akterje (če bi prevladovalo dojemanje, da reševanje zadeva
le vlado, ljudje ne bi verjeli, da je sploh možno kaj spremeniti – seveda je vlada pomemna, a je le
ena od pomemnejših delcev sestavljenke). Sopomenke sestavljanke: orkester, ansambel, zbor,
ekipa in pojmi povezati, spadati skupaj, dati skupaj, vklopiti, sestaviiti, razrešiti, skupaj stakniti
glave .....

4.5. Vloga zgodb
Zgodbe so neposredna pot do čustev in zato pomembne za naše odločitve. Zgodbe ustvarjajo in
ohranjajo ali razstavljajo in rušijo sisteme. Oblikujejo razumevanje sveta, naše vloge v njem in naše
sposobnosti, da ga spreminjamo. Ljudje smo od vekomaj uporabljali zgodbe, da bi razumeli
kaotičnost svet, v katerem živimo. Prava zgodba je lahko katalizator sprememb, lahko vzbudi pri
ljudeh željo, apetit, ki sta potrebna za aktivacijo. Desetletja raziskav in izkušenj kažejo, kako lahko
zgodbe spremenijo mišljenja in občutke, Zavedanje problema je potrebno, a sama po sebi še ne
pripelje do sprememb. Naloga zgodb je, da opogumljajo in spreminjajo zavedanje v prebujanje
želje po spremembah in drugačnem bivanju. A zato je potrebno, da spodbujamo in normaliziramo
akcijo/ delovanje, na pa inercijo.
Potrebno je tudi, da ljudje vse bolj prepoznavajo, da problemi kot so stanovanjsko vprašanje, a
tudi podnebne spremembe, neenakost, zdravstveno varstvo, zahtevajo sistemske pristope, o
katerih se lahko angažirano pripoveduje tudi skozi zgodbe.
V sklopu projektov, ki si prizadevajo za stanovanjsko pravičnost in za zagotavljanje dostopnih
stanovanj je učinkovit pristop zapisovanje resničnih/ avtentičnih zgodb ljudi, posameznikov,
družin ali članov iniciativ in organizacij, ki imajo stanovanjski problem, iščejo stanovanje, so
najemniki v slabih bivalnih pogojiih, brez pogodb ipd., ali pa si prizadevajo za vzpostavljanje in
življenje v alternativnh/ skupnostnih stanovanjskih rešitvah (npr. stanovanjske zadruge). Loviti je
potrebno ravnotežje med različnimi perspektivami ljudi, prostorov, vrednot in sistemov. S
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pomočjo zgodb se stanovanjski problematiki uspešno podeli “človeški obraz”. Pri tem je potrebne
posamične zgodbe vedno umestili v kontekst, pokazati, kako ljudje oblikujejo prostor, kjer živijo
in obenem, kako prostor oblikuje njihova življenja, zdravje, aspiracije.
Zgodbe iz drugih držav/ dobre tuje prakse/ nam lahko služijo kot navdih in za opogumljanje,
predvsem pa tudi za prenos znanja in izkušenj. Zgodbe o »nas« (iz našega prostora) pa priklicujejo
vrednote, izkušne in stremljenja nas samih in naših skupnosti.
Zgodbe reševanja stanovanjkega vprašanja ne smejo biti ločene od družbenih in političnih razlag
in pravnih podlag, na katerih bi bile rešitve lahko izvedene. Z zgodbami je potrebno tudi razširiti
in poglabljati vedenje o tem, kdo ima in igra vlogo pri rešitvah, pri čemer je vlada/zakonodaja ena
med ključnimi akterji.
Zgodbe so seveda lahko predstavljene v pisni, audio, video obliki (npr. intervjuji), a tudi v primernih
formatih za instagram, FB ipd.Z
Torej, da bi uspešno navigirali v zapletenih družbeno - političnih časih in spodbujali sistemsko
spremembo na stanovanjskem področju, potrebujemo čimveč navdihujočih zgodb iz tujih in
domačih logov, takšne, ki delujejo kot luč (svetijo, osvetlujejo, vlečejo) in lepilo (povezujejo,
poenotijo) obenem. Npr. zgodbe, ki:
-

pomagajo osvetliti preteklost, sedanjost in prihodnost (stanovanjskega vprašanja) ter
lahko osvetlijo poti do sprememb.

-

osvetlijo /prikažejo napake v sistemu (Koča strica Toma – suženjstvo, Ptički brez gnezda/
Fran Miličinski -slabi bivanjski pogoji, Dopoldanski in popoldanski otroci/ Čebelica, ves
Balzac in Dickens....)

-

osvetlijo prihodnost in pot do nje v obliki vizije, potrebnih sprememb, včasih z možnosti
delovanja že takoj zdaj, za dosego ciljev

-

pripovedujjejo osebne zgodbe ljudi, vmeščenih v širši kontekst in v sistem (nujnost
povezovanja osebne zgodbe z odgovori na vprašanja: kateri pogoji so odgovorni za
problem?; kakšen je vpliv širše družbe?; je potrebno spremeniti zakone, politike in
programe?; kdo dela na teh spremembah?; kakšne so možnosti za kolektivni angažma?;
kako se financirati?)

-

pomagajo vživljanje v druge, čustveno povezovanje, skupne vrednote, solidarnosti,
medsebojna pomoč, napetost med zasebnim in kolektivnim ipd.

9

OPOZORILO: V želji po počlovečenju družbenh problemov zagovorniki prepogosto uporabljamo
v pripovedovanju zgodb predvsem bližnje portrete. Čeprav so osebne zgodbe praviloma močno
orodje, pogosto ljudi ne spodbudijo, da bi sistemsko razmišljali o javnih rešitvah. Zato je potrebno
osebne zgodbe kontekstualizirati in jih umestiti v sistem z vprašanji – kateri pogoji so vodili v
težavo?; kaj je potrebno, da se iz nje rešiš?; sprememba politik, zakonodaj, programov?; kaj/ kako
se to lahko naredi?; kakšen je vpliv širše družbe?; kakšne so priložnosti za kolektivni angažma?
4.6. Fatalizem vs. predstavljanje možnosti dobrih rešitev
Čeprav je primarna vloga komunikatorjev družbenih sprememb motovirati javnosti, da se vpletejo
v reševanje družbenega problema, je težko razumljivo, koliko večji je obseg razlaganja in
opisovaanja družbenega problema v največje detajle kot predstavljanje možnih rešitev teh
problemom. Pogosto, v želji, da bi javnost hitro odreagirala, se predstavlja probleme na način, da
prebujajo močna čustva, šok in strah. Besede kot urgentnost, epidemičnost, katastrofa želijo
poudariti kritičnost situacije, vendar prepogosto prikličejo nasprotno od zaželjenega – ljudje se
zakrčijo z občutkom, da se itak ne more ničesar narediti.
4.7. Vrstni red povedanega
Za učinkovito komuniciranje ni dovolj izbrati, kaj poveš, kako poveš (kater ton, besede, misli in
metafore izbereš), ampak tudi, kdaj to poveš. Raziskave so pokazale, da vrstni red, v katerem se
srečamo z idejami, vpliva na to, kako si jih zapomnimo, ovrednotimo in se nanje odzovemo.
Vrstni red povedanega torej uokviri izbire, ki oblikujejo, kako se ljudje odzovejo na naša sporočila.
Pomembno je začeti z vrednotami, predhodnimi razlagami, in poudarjanjem velikih idej pred
vstopom v podrobnosti – vse to povečuje učinkovitost komunikacij.
Najbolj si zapomnimo dele sporočil, ki so predstavljene v začetku ali na samem koncu. Uvodna
ideja vpliva na to, kako interpretiramo - se odpremo ali zakrčimo - tekstu, ki sledi v nadaljevanju
in ki si prizadevajo za družbeno spremembo. Kako?
1. Začnemo s trditvijo, ki prikliče skupne vrednote (ne pa s preveč zapleteno mislijo). Npr.
nekaj, kar lahko ljudi usmeri v mentalno podobo skupne, deljene odgovornosti, varnosti
in solidarnost: naš cilj so dostopna stanovanja za vse, s posebnim poudarkom in skrbjo za

mlade in starejše. Tak uvod pomaga ljudem odpreti se skupni skrbi in povabilu k javni
podpori, ki jo elaborira nadaljevalni tekst
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2. Razložimo vzroke predno omenimo učinke – ko razložime strukturne ali sistemske vzroke
problema, damo ljudem možnost, da razmišljajo v smeri celostnih (tudi političnih) rešitev.
Če to preskočimo, ljudje sami takoj zapolnijo mankajočo razlago in skladno s prevladujočo
neoliberalno ideologijo in stereotipi pripisujejo krivdo za neuspeh (stanovanjski problem)
izbiram in lastnostim posameznikov/ pasivnost, nedelavnost, zapravljivost/. Z razlago
vzrokov/ npr. zakaj stanovanjska kriza, zakaj mladi in ne morejo priti do stanovanj / se
izognemo avtomatizmu stereotipnih razlag in stigmam.
3. Ponudimo ključne / velike zamisli pred podrobnostmi in zapletenimi izpeljavami: zgodnji
in jasni smerokazi, ki usmerjajo generalno pot misli, pomagajo ljudem razumeti vsebino in
ideje, ki sledijo.
4. V zaključku ponovimo zdaj že v tekstu utemeljeno uvodno misel, skupaj s potencialnim
vabilom, kako s skupnimi močmi problem preseči.
4.8. Podobe
Podobe, vizualije: fotografije, ilustracije, animacije, videji, filmi ipd. so pomembna podpora
komunikacijske strategije in posameznih okvirjev. Zato je ključno izbrati vizualije, ki so konsitentne
s celotno komunikacijsko strategijo. Moč podob je njihova atmosferičnost, večplastnost,
razlagalnost, čustvenost – pri čemer je potrebno paziti, da ne zapadejo v prazen esteticizem,
hiperemocionalnost ali razčustvovanost.

5. KOMUNICIRANJE STANOVANJSKE PROBLEMATIKE – V
SMERI STANOVANJSKE PRAVIČNOSTI IN ZAGOTAVLJANJA
DOSTOPNIH STANOVANJ
5.1. Obstoječi problemi, ki so povezani s stanovanjsko neenakostjo in revščino:
-

lastništvo stanovanj/ nepremičnin je postalo povsem poblagovljeno, služi za generiranje
premoženja lastnikom in najemodajalcem;

-

šibka stanovanjska ponudba ob vratolomnem povečanju najemnin in cen stanovanj;

-

najemniki pri zasebnih lastnikih stanovanj so premalo/slabo ali povsem nezaščiteni; takšen
najem je pogosto negotov in nestabilen.

5.2. Posledice dolgoletne neučinkovite stanovanjske politike/ stanja:
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-

strmo višanje cen stanovanjskega najema/nakupa poriva ljudi v revščino in tudi v
brezdomstvo;

-

nestabilnost/negotovost bivalnih pogojev vplivajo na psihično in fizično zdravje;

-

tudi neprimernost in slaba kakovost samih stanovanj/bivanjskih pogojev povzroča
zdravstvene probleme, anksioznost, depresijo

5.3. Kako je potrebno stanovanjsko problematiko naslavljati?
-

spremeniti percepcijo, kaj na bi dostopna domovanja sploh bila;

-

graditi več in kakovostna dostopna stanovanja po celi Sloveniji;

-

izboljšati kakovst obstoječih socialnih stanovanj;

-

izboljšati zakonodajo in regulacijo najemanja stanovanj pri pzasebnih lastnikih;

-

iskanje in podpiranje alternativnih modelov dostopnih stanovanj (npr. stanovanjskih
zadrug).

5.4. Osnovni komunikacijski cilji pobude Stanovanja za vse:
6. Senzibilizirati javnost za stanovanjsko problematiko, implicitno nepravičnost, stanovanjsko
revščino, splošno sprejeto neoliberalno podmeno o stanovanjih kot individualni nalogi
visavis razumevanja stanovanja kot osnovne človekove pravice .
7. Povečati razumevanje, zakaj so kakovostna dostopna stanovanja za vse državljane
splošnega javnega pomena
8. Pomagati, da bi javnost razumela ovire, ki zaustavljajo razvoj/ obnovo/ gradnjo dostopnih
in kakovostnih stanovanj
9. Podpreti skupnostne stanovanjske - formalne in neformelne pobude in gibanja -, z
razlagami, na kakšen način pomagajo in si prizadevajo za dostopna stanovanja za vse.
10. Poudariti, da obstajajo učinkovite (v tujini že preverjene) rešitve v okviru relativno
uresničljivih možnosti – npr. stanovanjske zadruge ipd.
11. Podpirati prizadevanja/ iniciative za ustrezne sprememembe stanovanjske politike v smeri
zagotavljanja kakovostnih in dostopnih stanovanj (v duhu obujanja pravice/zahteve do
primernega stanovanja – stanovanja za vse!)
12. Širiti zanimanje in podporo za projekte Stanovanja za vse! Za stanovanjske zadruge!
(vključno s projektom Kje bomo pa jutri spali?) in podobne pri političnih odločevalcih,
medijih in širši javnosti, mladih

5.5. Upoštevanje mitov povezanih s stanovanjsko problematiko:
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1. Vsi Slovenci hočejo biti lastniki stanovanj
2. Vseživljenjski najem ne obstaja, je prehodno obdobje, dokler ne kupiš svojega stanovanja
3. Reševanje stanovanjskega vprašanja je naloga posameznika (in krivda za neuspeh prav
tako)
4. Stanovanjski trg je neosebna, ekonomska kategorija, na katero je skoraj nemogoče vplivati
5. Ljudje, njihove slabe izbire, premajhno prizadevanje, morda celo lenoba so krivi, da nimajo
stanovanj.
6. Dostopna stanovanja so nujno slabše kakovosti in na slabših lokacijah (stigm asocialnih
stanovanj)

5.6. Nujnost različnih raziskav in analiz v vseh fazah komuniciranja:
-

identificirati, katera stališča in verovanja v zvezi s stanovanjskimi vprašanji so prepreka
družbenim spremembam s čimbolj natančnimi in raznolikimi raziskavami, omogočajo
komunikatorjem in zagovornikom, da lahko izdelajo učinkovito strategijo naslavljanja
različnih umevanj, predsodkov ipd. javnosti ali posameznih skupin.

-

poznavanje obstoječe stanovanjske politike in zakonodaje v Sloveniji / desk research

-

pregled stanja v tujini, prenos znanja in izkušenj / predstavitev dobrih praks stanovanjske
preskrbe na sploh in specifičnih pristopov k stanovanjski problematiki/ dostopnih
stanovanj.

-

družbeni, pravni, ekonomski, finančni, urbanistični, okoljevarstveni, arhitekturni, trajnostni,
skupnostni vidiki dostopnih stanovanj: prednosti, priložnosti, ovire, slabosti

5.7. Ugotovitve spletne ankete Vprašanja za stanovanja: tegobe in želje iskalcev stanovanj ter
priložnosti za stanovanjsko zadružništvo (2021)
IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora in IPOP – Inštitut za politike prostora sta izvedla
spletno anketo, z namenom 1) dobiti vpogled v mnenja, potrebe in želje tistih, ki še nimajo
ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja ali pa niso zadovoljni s svojo trenutno stanovanjsko
situacijo in 2) preveriti zanimanje/potenciale za razvoj skupnostne stanovanjske preskrbe.
Spletna anketa je bila za javnost odprta med 18. majem in 3. junijem 2021. V dveh tednih jo je
ustrezno izpolnilo 651 respondentov. Vse podrobnosti raziskave in rezultati so predstavljeni
v dokumentu, dostopnem na povezavi.
5.7.1. Hitri komentarji k rezultatom raziskave:
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Želja po lastništvu stanovanj v veliki meri posledica manka dostopnega in kakovostnega najema.
Najemni trg, ki ga poznamo v Sloveniji, je nereguliran, majhen in drag. Ogromno je oddaje
stanovanj brez najemnih pogodb ali so te le za obdobje enega leta, medtem ko najemodajalci
pogosto ne skrbijo za vzdrževanje stanovanj in ne dovolijo ureditve prostora po željah in
potrebah najemnika. V takšnem kontekstu najemanje nikakor ne more predstavljati stabilne in
kakovostne rešitve stanovanjskega vprašanja. Dokler država ne bo zagotovila sistemskih
sprememb, najem ne bo mogel postati resna in dobra alternativa lastništvu.
5.7.2. Povzetek rezultatov, ki so neposredno pomembni za komuniciranje stanovanjske
problematike:
1.

Najpogostejše asociacije na besedo stanovanje: dom, varnost, mir; sledijo: odplačevanje
kredita, plačevanje najemnine, visoki stroški vzdževanja in sklop negativnih čustev.

2.

Glavna ovire pri reševanju stanovanjskega problema v Sloveniji : predraga stanovanja za
nakup in predraga za najem.

3.

Kdo je kriv za slabo stanje: država (53% anketirancev)

4.

O splošno sprejetim verovanjem, da hočejo vsi Slovenci biti/ postati lastniki stanovanj: 75 %
anketirancev je sicer res mnenja, da je, v kolikor obstaja ta možnost, bolje vzeti kredit in si
kupiti lastno stanovanje kot pa plačevati najemnino.

5.

Obenem pa bi bil za 64% anketirancev najem zanimiva alternativa, če bi obstajala možnost
najema stanovanja za nedoločen čas, stroški najema pa bi znašali manj kot 30% prihodkov
njihovega gospodinjstva.

5.8. Glavne ovire, s katerimi se bodo morale spopasti komunikacijske strategije:
-

prevladujoče razumevanje stanovanjske dostopnsti skozi prizmo potrošniške mentalitete
(domovanje in stanovanje kot blago, kot zasebna lastnina, predmet predvsem prodaje in
nakupa ter investicije)

-

dojemanje stanovanjske nepravičnosti kot del naravnih silnic kapitalističnega sistema, ki je
neizogibna danost (in za katerega alternative ne obstajajo)

-

obstoječe dojemanje nezdružljivosti kakovosti in dostopnosti na področju stanovanj

5.9. Komunikacijski jezik in ton
Družbene in politične teme, raziskave in zakonodaje, dojemanja in predsodke, akcijski plan itd., ki
se tičejo problematike stanovanjske problematike in dostopnih stanovanj je potrebno
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komunicirati v razumljivem, sodobnem, zavzetem in privlačnem jeziku ter jih prevajati v praktične
akcije. Birokratski jezik in besede, ki jih prepogosto nereflektirano in samodejno uporabljamo, je
potrebno narediti čimbolj človečne, otipljive, tople ter vpeljevati skrbno izbrane metafore
1.

Poročila/apeli / pozivi naj bodo taki, da jih ljudje lahko razumejo in izvedejo.

2.

Pokazati je potrebno, da je spremeba mogoča (npr. skozi praktične zgodbe iz sveta , npr.
Švedske (41% stanovanj je dostopnih, najemniških), Švice, Španije (najemnjiške stanovanjske
zadruge), Dunajske rešitve itd).

3.

Osredotočiti se na velike, pomembne stvari in kako jih lahko sprememnimo.

4.

Normalizirati akcijo in spremembo, in ne pasivnost ter inercijo (npr. Covid 19 je spremenil
to in to – če hočemo, se da, videli smo, da se da….)

5.

Razšiiriiti in povezovati družbene problematike: povežimo stanovanjske/ zadružne/
bivanjske rešitve z našim zdravjem in zdravjem planeta (naše zdravje in življenje gresta z
roko v roki z zdravjem planeta – kovid 19 je razkril, kako smo ljudje ranljivi, obenem je
pokazal zvezo z zemljo). Na tak način dvigujemo razumevanje, skrb in podporo za skupne
premembe.

6.

Komunicirati

stvarno, prizemljeno, konkretno, jasno, razumljivo (zapletena sporočila

delujejo kontraproduktivno) – a obenem sveže, ustvarjalno in ko je umestno, tudi poetičen.
OPOZORILO: stanovanjsko področje/ vprašanje je največkrat (upravičeno) predstavljeno kot
krizno, pri čemer imajo spooročila, ki se osredotočajo na urgentnost in skrajno resnost
stanovanjskih problemov pogosto obraten učinek - pod njihovo težo se ljudje počutijo nemočni
in problem se jim zdi nerešljiv.

5.9.1. Krovni okvir:
Stanovanjska pravičnost.

5.9.2. Krovni slogan:

V okviru širše stanovanjske politike in stanovanjske pravičnosti: STANOVANJA ZA VSE!

5.9.3. Osnovno besedišče:
Stanovanje, dom, domovanje, kakovost, dostopnost, sodobno/novodobno, varnost, stabilnost,
skupnost, sobivanje, solidarnost, vključenost.
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5.9.4. Besedne zveze v nexusu s stanovanjsko problematiko:
-

Stanovanje/ domovanje kot osnovna človekova pravica

-

Stanovanjska pravičnost vs stanovanjska revščina/ stanovanjski stres/ stanovanjska stiska

-

Stanovanje = dom, domovanje, skupnost.

-

Stanovanjska gotovost vs.negotovost / stalnost/ stabilnost najemanja

-

Drug za drugega, solidarnost, združevanje, sodelovanje, skupaj za stanovanja

-

Sodobno, sodobna rešitev, sodoben način življenja ali novodobna rešitev.....

-

Povezovanje dostojanstva, zdravja/kakovostnega življenja/bivanja in stanovanjske
pravičnosti. Ničelno brezdomstvo.

-

Nova vprašanja: kako danes sobivati? Kako danes biti solidaren? Učne ure soodločanja in
sobivanja.

-

Udejanjenje in uresničevanje ideje solidarnosti in dobrega. Upravljanje izhaja iz potreb
stanovalcev.

-

Progresivna oblika sobivanja.

5.9.5. Zaokroženi stanovanjski narativi:
-

ustvarjanje

solidarnostnih

horizontalnih

povezav:

prizadevanje/boj

za

dostopna

stanovanja, ki ima mnogo plati, pomeni zaobiti mamljivost izolacije stanovanjske
problematike skozi specializirane jezike in kontekste.
-

ne razumeti boje za stanovanjsko pravičnost ločeno od bojev za podnebno, spolno, rasno
itd. pravičnost

-

širiti zavedanje, da je problem ontološko povezan s potrošništvom in individualizmom (z
zasebno uporabo, izkoriščanjem), ki stimulirata zgrešene prakse

-

neposredno in takojšno zahtevo po vračilu urbanih in drugih prostorov v skupno rabo.

-

združuje nas skupna želja po družbi, ki temelji na človekovih/resničnih potrebah in je
sposobna nege/ skrbi za človeka.

-

združevanje,

odpiranje,

stremljenje,

pričevanje.

Stremljenje

k

družbenim

spremembam....spadajo v področje družbenih sprememb, sprašujejo, kako sobivati.
Vprašanje, kako naj sobivamo. Eksperimentiranje/vaje/ z novimi načini bivanja, sobivanja
in življenja.
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6. POVZETEK IN ZAKLJUČEK
Stanovanjska negotovost je v Sloveniji vseprisotna, pri čemer javnost še vedno nima povsem jasne
slike in izraženega odnosa niti do tega

problema niti do tistih, ki na svoji koži izkušajo

stanovanjske težave. Stanovanjske problematike se preprosto še ne dojema dovolj kot skupni
problem, ki se tiče vseh, obenem se (premalo) solidariziramo s tistimi, ki so jim stanovanja
nedostopna. Zato so različne skupine, npr. študenti, samohranilke, starejši, invalidi in drugi
premnogi posamezniki, prepuščeni sami sebi. To je perspektiva ločenih in izoliranih usod, ki je v
danih družbeno-političnih pogojih dejstvo - ljudje le težko razumejo, kakšno povezavo/odnos
imajo usode vseh teh ljudi z njihovimi lastnimi usodami, interesi in življenjskimi okoliščinami.
Okvir pravičnosti pri zahtevi in kampanji Stanovanja za vse! gradi na zamisli, da sta družba in
država (tudi po priporočilih slovenske ustave) odgovorni, da zagotovi dostojne bivalne pogoje
vsem in ne le nekaterim. V primeru stanovanjske problematike se v okvirju pravičnosti
osredotočamo na to, kako kakovost prostora, kjer živimo, vpliva na kakovost življenja in razložimo,
katere so lastnosti stanovanja/ okolja za dobro življenje in kateri niso. Razlaga tudi, kako slaba
stanovanjska politika spodkopava pravičnost (in kolikšen delež prebivalstva

to zadeva).

Pomembno je, da pride do zavestnega premaka od zgolj vztrajanja pri imenovanju problemov k
razlagai načinov rešitev. Poudarjati je potrebno, kaj lahko družba naredi, da naslovi
krivice/nepravičnost in jača pravičnost na načine, s katerimi si vsi prizadevamo čimbolj združiiti
(in ne ločevati) glasove za spremembe.
Vplivno komuniciranje stanovanjske problematike ima pri njenem reševanju veliko vlogo, še
posebej če se osredotoči na:
1. Ustvarjanje sporočila okoli vrednote pravičnosti kot temelja dobre družbe
2. Izogibanje potrošniškega/ EPP jezika
3. Premik od individualnega/ osebnega h kolektivnemu
4. Razlage, kako politike vplivajo/načenjajo stanovanjsko pravičnost, pri čemer se je
potrebno izogibati obtoževanjem vse povprek celotnega javnega in zasebnega sektorja.
5. Pozicioniranje NVO in drugih neinstitucionalnih iniciativ/organizacij kot tiste, ki
pomembno rešujejo splet različnih problemov s svežim znanjem, družbeno ekspertizo in
iskanjem ustreznih virov.
6. Ilustrira in osvetli možnosti za konkretne izboljšave – ne ustavlja se zgolj pri zatečenem
stanju, ki je resnično pereče, ampak predstavlja konkretne rešitve – spremenjene
zakonodaje, spremenjene prakse, npr. stanovanjske zadruge.
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Ob vsaki priložnosti – pa čeprav je to pogosto težja pot – naj komunikacijska sporočila oznanjati
tudi pozitivne vizije, koristi, ki spremljajo proaktivno naslavljanjee vprašanja dostopnosti
stanovanj. To ne pomeni, da se sploh ne govori o problemih - v resnici mnoge raziskave kažejo,
da se ljudje odzivejo na sporočila o tem, kako politike povečujejo neenakost, pod pogojem, da so
s bili problemi dobro razloženi, ne samo predstavljeni. Kljub akutnosti problematike, so potrebne
vedno znova tudi aspirativne naracije o širših vplivih dobro oblikovanih stanovanjskih rešitvah
(npr. stanovanjske zadruge), na način, da si jih posamezniki in javnost lahko imaginirajo.

7. PRIPOROČENA LITERATURA
-

Mirjana Ule: Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov, Ljubljana, Fakulteta za
družbene vede, 2009

-

Stephen Duncombe: Re-imagining Progressive Politics in an Age of Fantasy, New York,
The new press, 2007

-

Celine Harve - Bazin: Water Communication, London, Iwa Publishing, 2014

In naslednje pvezave:
-

Komunikacijski okvirji: https://www.communicationtheory.org/framing/

-

Inštitut Frameworks: https://www.frameworksinstitute.org

-

We need to talk about how we talk about the system change.......:
https://www.comnetwork.org/insights/we-need-to-talk-about-how-we-talk-aboutsystems-change/

-

Sing story to change the system:

-

https://www.frameworksinstitute.org/external-article/using-story-to-change-systems/

-

Creating Affordable Housing Opportunities Means Talking Equity

-

https://ssir.org/articles/entry/creating_affordable_housing_opportunities_means_talkin
g_equity

18

