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SOCIALNI INDIKATORJI V REGIONALNEM PLANIRANJU NA PRIMERU
GVAJANE
Lojze

G o s a r*

Uvodna pojasnila

Prispevek predstavlja glavne ugotovitve dela, opravljenega med septembrom in
decembrom 1983 v Gvajani, ki je bilo sestavni del projekta Urbanističnega inštituta
S R Slovenije z naslovom Institucionalna podpora sistemu planiranja in projektov v
Gvajani. Spada v temo Priporočila za uvajanje sistema socialnih indikatorjev pri
planiranju v Gvajani.
Naštejmo nekaj ciljev celotnega projekta:
— usposabljati planerje za uporabo različnih plansko analitičnih metod,
— pomagati pri vključevanju regionalnega planiranja v nacionalno planiranje,
— pomagati pri oblikovanju informacijskega sistema, oziroma statistične baze
podatkov za planiranje na regionalni in državni ravni.
V okviru teme, ki jo v prispevku obravnavamo, naj bi pripravili predlog za
spremljanje socialnih kazalcev in za njihovo neposredno uporabo v regionalnem
planiranju.
Z a lažje razumevanje delovnih metod in izsledkov navedimo najprej nekaj manj
znanih podatkov o Gvajani.
Čeprav je Gvajana po površini le nekoliko manjša od Jugoslavije ( 2 1 4 9 7 0 km),
ima po podatkih popisa 1980 le 7 9 3 0 0 0 prebivalcev (3.2 prebivalca na kvadratni
kilometer).
Med prebivalci dežele j e :
5 1 . 0 % Indijcev, ki so se doseljevali kot najeta delovna sila po ukinitvi suženjstva v sredini prejšnjega stoletja;
3 0 . 7 % črncev, potomcev sužnjev;
1 1 . 4 % mulatov in mesticov;
4 . 4 % domorodcev, indijancev.
2 . 5 % ostalo
V glavnem mestu Georgetownu je bilo 1976. leta 1 8 7 0 0 0 prebivalcev, kar je
* Dr., znanstveni svetnik, Urbanistični inštitut S R Slovenije, Jamova 18, 6 1 0 0 0 Ljubljana, Y U
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2 3 . 7 % vseh. Za razliko od mnogih južnoameriških dežel se v glavno mesto v zadnjem obdobju zelo malo doseljujejo.
Čeprav je delež indijancev zelo majhen, je njihova vloga pomembna, saj žive v
širnih, izredno redko naseljenih območjih, ki bi bila sicer domala neposeljena.
Gvajana je razdeljena na deset prometno slabo povezanih regij (imajo le okoli
9 0 0 km asfaltiranih cest). Marsikje so reke glavne prometnice.
Pomen socialnih kazalcev v planiranju

Pri planiranju se vedno bolj uveljavlja prepričanje, da je pri pospeševanju razvoja treba veliko bolj upoštevati potrebo po celovitem razvoju, in ne le po ekonomskem, kot so ravnali doslej. Tudi vključevanje kazalcev socialnega razvoja v planiranje postaja vedno večja potreba.
Tudi v našem primeru smo poskušali v regionalno planiranje zajeti socialne kazalce, hkrati pa seveda upoštevali tudi splošne. Kadar uporabljamo socialne indikatorje le kot merilo za prikaz sedanjega stanja, gre predvsem za to, da dobimo čimbolj stvaren pregled razmer. Ko pa gre za oblikovanje ukrepov oziroma priporočil
na podlagi analize stanja, je treba vso pozornost usmeriti v usklajevanje medsektorskih interesov. Izhajajoč iz posameznih skupin socialnih kazalcev, izpopolnjenih s
splošnimi razvojnimi kazalci, je bilo treba pripraviti seznam najpomembnejših ukrepov za izboljšanje stanja v posameznih območjih.
Razmere v Gvajani so take, da so nujno potrebni hitri ukrepi za njihovo izboljšanje. Zato nismo mogli čakati na ugotovitve dolgotrajnih in obsežnih raziskav sedanjega stanja. Morali smo zato uporabiti druge metode. Predvsem smo skušali
uporabiti dosedanje znanje domačih strokovnjakov. V pogovorih z njimi smo skušali njihova Spoznanja uskladiti in tako po krajši poti priti do sicer nekoliko bolj približnih, a hitro pridobljenih ugotovitev. Seveda to ne pomeni, da zanikujemo potrebo po podrobnih in poglobljenih analizah.
D a bi se izognili preveč subjektivnim presojam, je že na začetku zbiranja podatkov in mnenj koristno izdelati kriterije za njihovo zbiranje in presojo. To smo
najlažje dosegli s pripravljalnimi razgovori, pri katerih smo posebno pozornost posvetili poenotenju kriterijev, ki smo jih nameravali uporabiti za posamezna območja
in za oceno stopenj nujnosti za posamezne ukrepe.
Pozitivna stran takega načina dela je, da si moremo v razmeroma kratkem času
ustvariti splošen pregled nad tem, kaj bi bilo treba v posameznih območjih ukreniti.
Pri tem se seveda ne moremo izogniti posplošitvam. Zato pa pridejo na ta način do
izraza najbolj pereči problemi.
Metodo, po kateri smo delali, je uporabil Lebret že pred več desetletji v Braziliji, Venezueli, Kolumbiji in drugje (6). Možni ukrepi so seveda od dežele do dežele
različni. Z a Gvajano, ki je razdeljena na deset regij, smo skupaj z domačimi strokovnjaki pripravili izbor možnih ukrepov. Seveda se vprašanja nanašajo predvsem
na probleme, ki vsaj posredno zadevajo socialne razmere, ne pa le na vprašanja
ekonomskega razvoja v ožjem smislu. Delo smo razdelili v več glavnih faz:
— analiza numeričnih podatkov o socialnih indikatorjih in ocena regionalnih
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razlik za posamezne indikatorje (recimo primerjava stopenj podhranjenosti v različnih regijah);
— ugotovitev stopenj glede nujnosti za reševanje posameznih problemov brez
upoštevanja možnosti za izboljšanje stanja. Stopnje nujnosti za posamezne regije bi
morale biti primerljive med seboj. Ker pripravljajo ocene za posamezne regije drugi
strokovnjaki, je primerljivost odvisna od tega, koliko smo pred začetkom dela uspeli poenotiti stališča in merila o tem, kaj določena stopnja nujnosti pravzaprav pdmeni;
— razvojne potrebe s stališča medregionalne in državne ravni;
— izbor prioritetnih ukrepov z razvojnega in posebej še socialnega stališča,
upoštevajoč možnosti izvedbe.
Priprava seznama možnih priporočil za izboljšanje stanja

Seznam možnih ukrepov, ki naj bi ustrezali za eno ali več regij, pripravimo iz
skupin socialnih indikatorjev, upoštevajoč pri tem tiste, ki se neposredno sicer ne
nanašajo na socialni razvoj, so pa z njim vendarle vzročno povezani (na primer
gradnja cestne infrastrukture).
Z a Gvajano smo izbrali naslednje možne ukrepe:
Zap. Šifra Opis ukrepov
št.
1 A l Zmanjšati odseljevanje za delo sposobnega prebivalstva iz ruralnih v urbana območja
2
A 2 Zmanjšati doseljevanje v regijo
3
BI
Omogočiti dodatne dohodke z dejavnostmi, ki že imajo tradicijo
4 Cl
Izboljšati sestavo prehrane
C2 Izboljšati prometne povezave, da bi olajšali dotok prehrambenih artiklov,
5
ki jih je treba pripeljati od drugod
6
C3 Izboljšati prehranjenost prebivalstva
7
C4 Organizirati prehrambeno tržišče
8
D 1 Izboljšati zdravstveno službo
9
D 2 Izboljšati dostopnost do zdravstvenih ustanov ali pa jih ustanoviti na novo
10
D 3 Zmanjšati pogostost endemičnih bolezni (malarija, infekcije z blatom —
ancylostomidiasis in strongyloidiasis) ter druge parazitske bolezni
11
El
Zmanjšati osip na osnovnih šolah
12
E 2 Razviti ustrezne vrste izobraževanja odraslih
13
E 3 Izboljšati strukturo učiteljskega kadra in opremljenost šol
14
Fl
Izboljšati stanovanjske razmere z uporabo domačega gradbenega materiala in znanja domačinov
15
F2
V vaških območjih povečati opremljenost z elektriko
16
G l Uvajati programe za dodatno zaposlitev prebivalstva (selfemployment
schemes)
17
G 2 Razviti človeku prilagojeno tehnologijo za bolj učinkovito izrabo domačega znanja in materiala
18
G 3 Izboljšati kmetijsko pospeševalno službo
19
G 4 Popestriti kmetijske kulture
20
H I Ohraniti tradicionalno kulturno okolje etničnih skupin
xl
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21

II

22
12
Opomba:

Oceniti pomen neizrabljenih naravnih bogastev
x2
Opredeliti splošne razvojne prednosti za regijo
Točki x l in x2 sta le dodani seznamu možnih ukrepov, ker se nanašata na drugačno
problematiko
Izbor ukrepov za izboljšanje stanja

D a bodo ukrepi za izboljšanje stanja učinkoviti, je nujno potrebno skupinsko
delo regionalnih planerjev in drugih strokovnjakov iz posameznih regij. Ker formulira razvojne predloge za vsako območje druga skupina ljudi, se rado zgodi, da kriteriji niso enotni. Zato j e nujno potrebno skupno razjasniti kriterije za oblikovanje
posameznih ukrepov ter s sodelujočimi razčistiti poglede na metodologijo dela.
Z a posamezne ukrepe j e treba podati tudi kratek opis in stopnjo nujnosti (od
0 do 4 ) .
S tem, da priporočila za ukrepe grafično predstavimo in šifriramo, omogočimo
boljšo primerjavo med regijami. Z a grafični prikaz stopenj nujnosti smo uporabili
naslednja navodila:
— Velike črke predstavljajo skupine ukrepov, številke poleg njih pa podskupine:
— A selitve
A l potreba po zmanjšanju odseljevanja iz ruralnih v urbana območja
A 2 potreba po zmanjšanju doseljevanja v območje
— različna intenzivnost črk ali drugih grafičnih znakov predstavlja stopnje nujnosti ukrepa
— prazno polje v kvadratku pomeni, da problema ni ali da ni pomemben
Predlagane ukrepe prikažemo v kvadratu, razdeljenem na petindvajset enakih
polj. T a so namenjena posameznim šifram, ki jih razvrstimo od leve proti desni v
enakem zaporedju kot na seznamu možnih ukrepov. Ker j e na našem seznamu le 2 2
možnih ukrepov, so zadnja tri polja vselej prazna.
Priporočila za izboljšanje razmer v Rupununiju
Predlog ukrepov za Rupununi, najbolj poseljeni del regije I X , j e oblikovala
Sister T a n g , regionalna planerka za Rupununi. Izbrala j e naslednje:
Šifra Opis ukrepa
Al
Stalnega odseljevanja v druga območja ni, ukrep torej ni potreben
Stopnja nujnosti 0
Opomba:
Zelo majhno število ljudi iz odročnih območij hodi na delo v središče Rupununija (Lethem). Sem pa prihaja iskat možnosti za zaslužek tudi nekaj indijancev iz rezervatov. Indijanci
se za krajši čas selijo iz Rupununija v sosednjo Brazilijo, kjer pa slabše skrbijo za boj proti malariji. Zato tudi ukrepi na gvajanski strani niso tako učinkoviti, čeprav so v Rupununiju na voljo potrebna zdravila v vsaki vasi.
A2

Praktično ni doseljevanja v to območje; ukrep torej ni potreben
Stopnja nujnosti 0
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BI

Okoli 8 0 % dohodka daje prebivalstvu tradicionalno kmetijstvo in le 2 0 % modernizirano. Skoraj 9 0 % kmečkih družin se ukvarja samo s tradicionalnim
kmetijstvom. Osnovni vir dohodka pa je poljedelstvo. Dodati bi bilo treba še
naslednje dopolnilne dejavnosti: izdelava usnjenih izdelkov in opeke in manjša
predelava olja, bombaža, tobaka in zelišč. Izboljšati bi bilo treba domačo obrt
in živinorejo oziroma kokošjerejo, svinjerejo in ovčarstvo.
Stopnja nujnosti 3

Cl

Sedanji prehrambeni košarici bi bilo treba dodati zelenjavo in sočivje
Stopnja nujnosti 3
Rupununi ima samo letalsko povezavo z drugimi regijami, zato bi bilo nujno
potrebno zgraditi cestne povezave z drugimi regijami
Stopnja nujnosti 4
Izboljšanje domače živinoreje je potrebno, da se zagotovijo zadostne količine
mleka in mlečnih izdelkov
Stopnja nujnosti 4

C2

C3

C4

D3

S povečano proizvodnjo ustvarjene zaloge bi lahko koristno uporabili tudi za
medregijsko tržno izmenjavo. Uvedba tržišča za proizvode drobne industrije
bi lahko bistveno prispevala k povečanemu dohodku regije.
Stopnja nujnosti 3
Bolnišnici v Rupununiju naj bi omogočili, da bi se usposobila za zahtevnejše
posege (za komplicirane zlome, težke porode, za resne primere slabokrvnosti,
za transfuzijo krvi ipd.)
Stopnja nujnosti — 4
Treba bi bilo izboljšati ceste in mostove, da bi dosegli boljšo dostopnost do
zdravstvenih postaj, ki so v vseh območjih regije.
Stopnja nujnosti — 3
Stopnja nujnosti 3

El

L e okoli 6 0 % otrok pride do četrtega razreda

D1

D2

E2

E3

Fl
F2
Gl

Stopnja nujnosti — 1
Potrebno je izobraževanje odraslih za potrebe lesne obrti, kmetijstva in živinoreje
Stopnja nujnosti 3
Izboljšati j e treba življenjske razmere učnega osebja pa tudi šolsko in učno
opremo. Šolske pripomočke, ki naj bi bolje ustrezali krajevnim razmeram in
potrebam, naj bi izdelovali v domačem kraju.
Stopnja nujnosti — 4
Stopnja nujnosti — 2
Stopnja nujnosti — 1
Stopnja nujnosti — 4

G2

Povečati bi bilo treba higieno sušenja hrane na soncu.
Domačo obrt bi bilo treba ohranjati in pospeševati.
Izboljšati bi bilo treba življenjske razmere in sanitarne pogoje z uporabo izkušenj in veščin domačega prebivalstva ter povečati možnosti za dodatno delo.
Stopnja nujnosti 4

G3

Uvajati bi bilo treba predvsem manjša kmetijska orodja in tečaje za njihovo
uporabo ter ustanavljati drevesnice in vrtnarije za gojenje sadik.
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STOPNJE NUJNOSTI IZBRANIH UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA
V POSAMEZNIH REGIJAH GVAJANE
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Potrebne so analize tal, da bi ugotovili ustreznost zemljišč za različne kulture.
Stopnja nujnosti 3
Pospeševati bi bilo treba pridelovanje sočivja in zelenjave.
Stopnja nujnosti 3

G4
HI

Na ustrezne načine bi bilo treba kombinirati pospeševanje razvoja in ohranjanje tradicionalnega kulturnega okolja.
Stopnja nujnosti 3
Pospeševati pridobivanje poldragih kamnov.
Stopnja nujnosti 2
Izboljšati kakovost dosedanjih dejavnosti v regiji. Potrebne so cestne povezave z drugimi območji in novi mostovi.
Stopnja nujnosti 4

11
12

Priporočila za izboljšanje stanja v Rupununiju so grafično prikazana takole:
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Stopnje nujnosti priporočenih ukrepov za vseh deset gvajanskih regij so podane
v tabeli in na karti. Izoblikovali so jih naslednji poznavalci domačih razmer:
Ismay G r i f f i t h , Heather A u 11, Sister Assumpta T a n g , regionalni planerji v državni planski komisiji,
Prakash S i n g h , predavatelj na geografskem oddelku gvajanske univerze v
Georgetownu,
študenti geografije in regionalnega planiranja gvajanske univerze v Georgetownu.
Naj poudarimo, da moramo priporočila, ki jih tu prikazujemo za vse regije, vzeti predvsem kot preizkus metode, pri kateri smo upoštevali bolj ali manj podrobno
poznavanje razmer vseh, ki so iz posameznih regij sodelovali. Predlogi za izboljšanje
stanja v Rupununiju pa so, kakor je razvidno že iz obrazložitve, veliko bliže ukrepom, ki bi jih v praksi lahko začeli izvajati (glej karto in tabelo).
Sklep

Prikazano študijo o socialnih indikatorjih je treba razumeti kot dodatek k delu,
ki so ga na tem področju gvajanski strokovnjaki opravili že predtem. Med glavnimi
cilji našega dela, čeprav nekoliko tvegana, je bila namera, da bi ustvarili osnovo za
oblikovanje ukrepov v sklopu celovitega razvoja, ne pa le ugotavljanje in spremljanje stanja.
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Ugotavljanje problemov naj bi bilo izhodišče za ukrepanje na posameznih
področjih (sestavinah) planiranja.
Oblikovanje ukrepov naj prispeva k čim boljši in čim bolj stvarni pripravi
državnega plana in regijskih razvojnih planov.
Vsi, ki so odgovorni za pospeševanje razvoja, bi se morali zavedati, da je treba
ukrepe stalno usklajevati. Plani bodo dobili novo in bolj življenjsko vlogo, če bodo
zasnovani kot stalna dejavnost, ne pa kot končni izdelek, ki bi zastarel že ob sami
izdelavi. Neposredne akcije naj bi bile v skladu s splošnim razvojnim konceptom
plana in naj bi potekale ob tesnem sodelovanju vseh, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri planiranju.
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SOCIAL INDICATORS IN REGIONAL PLANNING ON THE EXEMPLE OF
GUYANA
Lojze

Gosar

(Summary)
The author explains some results of the work: »Recommendations on introduction of a social indicator system for planning in Guyana«. It was carried out in the
year 1983 in Guyana as part of the programme of the Urban Planning Institute of
Slovenia: »Institutional support for national systems of planning and projects in
Guyana«.
This work on social indicators should be understood as a contribution to already existing work of Guyanese professionals in this field. One of the main though
somewhat risky purpose was to deal with social indicators not as an end in itself but
as a component of a sound basis for successful policy formulation.
In our work we have made an experimental approach to the formulation of policies. However it has shown that the existing knowledge of the planners and other
professionals can give quick results, especially when statistical data could not be
available in the time needed and even if they exist, they do not give the entire
insight into the broad spectrum of the development problems.
The principles of the method we used were exposed by Lebret (1). A list of
possible policies was prepared which may be relevant for one or more regions in the
country. They are evolved from social indicator groups and that part of general indicator groups which are only indirectly linked with social development.
A practical example of a more deatailed policy formulation for the Rupununi
area is given. It was prepared by Sister Assumpta Tang, Regional Planning Officer
for the region I X . The degrees of urgency of policy recommendations for the ten
Guyana regions are shown on the table and on the map. They were determined by
the following professionals:
— Ismay G r i f f i t h , Heather Ault, regional planning officers of the State
Planning Commission
— Prakash S i n g h , lecturer at the Geography Department, University of
Guyana
— Students of geography and regional planning at the University of Guyana.
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