Obrazložitev k oceni diplomskega dela »Posledice brezposelnosti za nekdanje
delavce Mure« avtorja Tadeja Buzetija
Avtor, Tadej Buzeti, je pod mentorstvom dr. Sreča Dragoša diplomiral z naslovnim diplomskim delom
na Fakulteti za socialno delo (Univerza v Ljubljani). V nalogi so - ob teoretičnem delu v zvezi s
problematiko brezposelnosti, aktivne politike zaposlovanja in regulacije trga delovne sile –
predstavljeni tudi rezultati empirične raziskave, ki jo je avtor izvedel na primeru bivših Murinih delavk
in sicer po tistem, ko so izgubile službo. Rezultati raziskave so v zvezi posledicami brezposelnosti do
neke mere pričakovani, nekateri pa presenetljivi, npr.: raziskava je pokazala, da je v času
brezposelnosti kar 12 odstotkov anketirank pomislilo na samomor, da je velika večina anketirank
podvržena izrazitemu pomanjkanju samozavesti, skoraj tri četrtine anketirank je zelo pesimističnih v
zvezi s svojo življenjsko prihodnostjo v Pomurju, skoraj polovica jih eksplicitno izjavlja, da po izgubi
službe pogrešajo ustvarjalnost in delovne navade, dobro tretjino bremeni v zvezi z brezposelnostjo
izrazit občutek krivde pred njihovimi otroci, kar polovica anketiranih celo dvomi v zadostnost
razumevanja in podpore, ki so jo deležni s strani svojih družinskih članov in podobno. Skratka, avtor
uspe nazorno pokazati in dokazati, da je ob eksistenčnih problemih, ki so prizadeli odpuščene
delavke, njihov dodaten in še večji problem tisti, ki ostaja pri brezposelnih praviloma prezrt in se
nanaša na psihosocialno raven posameznikovega doživljanja: ankete kažejo, da je brezposelnost za
prizadete eden od treh najbolj tragičnih dogodkov v njihovem življenju. Kljub omenjeni kombinaciji
eksistenčnih in psihosocialnih obremenitev pa je med brezposelnimi še vedno visoko izražena
odgovornost za lastno iskanje službe, na primer, tri četrtine anketirancev je že takoj ob izgubi
zaposlitve pisalo prošnje za službo ali pa kako drugače iskalo zaposlitev.
Enega od zelo redkih javnih apelov o brezizhodnosti in psihičnih stiskah brezposelnih je pred tednom
dni izrazila tudi varuhinja človekovih pravic, ko se je na obisku v Murski Soboti pogovarjala z
brezposelnimi. Takole pravi: »Slišala sem težke zgodbe o stiskah. Nekaj sogovornikov mi je odkrito
povedalo, da ne vidijo več izhoda iz težav, zato zelo resno razmišljajo o samomoru.« (Delo, 19. maj
'12).
Tadej Buzeti, univerzitetni diplomirani socialni delavec, je s svojo raziskavo bistveno prispeval k
empirični in analitični dokazljivosti zgornjih besed. Njegovo nagrajeno delo ima toliko večjo težo tudi
zato, ker obravnava prav tisto, kar je v primerljivih družboslovnih raziskavah o brezposelnosti na
Slovenskem praviloma prezrto ali podcenjeno.
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