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PREDGOVOR

Začetki sodobne biotehnologije segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, 
ko so bila izvedena prva uspešna kloniranja bakterijskih genov in prenos tuje 
DNA med različnimi organizmi. Od takrat pa do danes so se razvile številne 
metode in tehnike, ki se uporabljajo na različnih področjih znanosti od medi-
cine, farmacije, mikrobiologije do kmetijstva. V kmetijstvu je uporaba najiz-
razitejša na področju žlahtnjenja rastlin, kjer metode genskega inženiringa 
dopolnjujejo klasične metode žlahtnjenja. To omogoča prenos posameznih, 
znanih genov tudi med popolnoma nesorodnimi organizmi, kar skrajša sam 
postopek vzgoje novih sort. Rezultat tega so gensko spremenjene rastline 
(GS-rastline), katerih komercialna pridelava se je začela sredi devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Od takrat njihovo pridelovanje v svetu iz leta v leto nara-
šča. 

Ker je genski inženiring nova tehnologija, je na tem področju vzpostavljen 
celovit sistem biološke varnosti, ki upošteva načelo previdnosti in postopno-
sti. Cilj sistema biološke varnosti je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi, živali, rastlin in okolja pred možnimi škodljivimi vplivi nove tehnolo-
gije, hkrati pa zagotoviti zaupanje javnosti in pravno varnost raziskovalnim 
organizacijam in industriji. Na mednarodnem nivoju je sistem biološke var-
nosti vzpostavljen s Kartagenskim protokolom o biološki varnosti h Konven-
ciji o biološki raznovrstnosti. Vsi sistemi biološke varnosti zahtevajo pred 
sproščanjem gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje obvezno celo-
vito presojo tveganja, ki bi ga lahko GSO ali njegovi produkti imeli za zdravje 
ljudi, živali ali okolje. GSO prehajajo v okolje postopno, najprej se preizkuša-
jo v zaprtih prostorih (laboratoriji, rastlinjaki), nato še v omejenih poljskih 
poskusih. 

V Združenih državah Amerike so GSO, za katere se je v postopku presoje 
tveganja ugotovilo, da ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, živali ali oko-
lje ter da se ne razlikujejo od konvencionalnih produktov, lahko sproščeni v 
okolje in se tržijo kot vsi ostali ne-GS produkti. V Evropski uniji (EU) pa je 
postopek pridobivanja dovoljenja za dajanje na trg za različne namene (kot 
hrana, krma ali za pridelavo) dolgotrajnejši ter strogo reguliran. Razlogi za 
razlike so nastali tudi zaradi različnega sprejemanja produktov genske tehno-
logije in javnega mnenja, ki je v EU izrazito nenaklonjeno GSO in njihovim 
produktom, predvsem kadar gre za hrano. 

V EU je uporaba genske tehnologije zakonsko urejena od devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. Med leti 2001 in 2003 je bila temeljito dopolnjena in 
vzpostavljen je bil harmoniziran in transparenten postopek, katerega osred-
nji del je presoja tveganja. Osnovni namen zakonodajnega okvira EU na tem 
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področju je varovanje zdravja in okolja z uvedbo presoje tveganja z najviš-
jimi možnimi standardi, hkrati pa zagotoviti prost pretok takih produktov 
na celotnem področju EU. Osnovni zakonodajni okvir vključuje Direktivo 
2009/41, ki obravnava gensko spremenjene mikroorganizme v zaprtih siste-
mih in delo z njimi, Direktivo 2001/18, ki ureja namerno sproščanje GSO v 
okolje tako za eksperimentalne namene (npr. poljski poskusi) kot za komer-
cialno pridelovanje, in Uredbo 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in 
krmi, ki določa postopke za odobritev in nadzor GS živil in krme. Za infor-
mirano odločanje potrošnikov o produktih je sestavni del zakonodajnega 
okvira tudi obvezno označevanje GSO v hrani in krmi, ki je podrobneje opre-
deljeno v Uredbi 1830/2003, ki ureja sledljivost in označevanje GSO. S tem 
je potrošniku omogočena informirana izbira, kar pomeni, da se lahko odloči 
med različnimi produkti, tistimi, ki so ali vsebujejo GSO in tistimi, ki to niso 
oziroma jih ne vsebujejo. Na osnovi predpisanih postopkov se lahko odobre-
ni GSO dajejo na trg za različne namene na področju celotne EU. V prime-
ru, da so bila po odobritvi GSO pridobljena nova znanstvena spoznanja, ki bi 
lahko vplivala na obstoječo oceno tveganja in bi lahko predstavljala tveganje 
za zdravje ljudi ali okolje, zakonodajni okvir predvideva izjemo, ki je oprede-
ljena v 23. členu Direktive 2001/18 in v 34. členu Uredbe 1829/2003, to je, da 
lahko država članica v takih primerih začasno omeji ali prepove uporabo in/
ali prodajo dovoljenega GSO na svojem ozemlju. 

Zaradi težav na področju dovoljevanja GSO v okviru obstoječega zakono-
dajnega okvira, je Evropska komisija (2010) pripravila predlog spremembe 
Direktive 2001/18/ES. Predlog omogoča državam članicam sprejetje ukrepov 
omejitve ali prepovedi pridelave GSO na svojem ozemlju. Razlogi za omejitev 
ali prepoved pridelave GSO pa morajo temeljiti na razlogih, ki niso poveza-
ni z oceno tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki je del postopka dovoljevanja 
GSO ter morajo biti v skladu s Pogodbama o EU in delovanju EU. Zaradi pre-
soje vplivov medsebojne povezanosti tehnologije in družbenega konteksta so 
v predlog vključeni tudi socio-ekonomski dejavniki. 

V Sloveniji je bila v obdobju 2010–2012 izvedena raziskava, katere namen 
je bil ugotoviti, kakšna so stališča prebivalcev in posameznih družbenih sku-
pin do GSO ter na tej osnovi oblikovati nabor ključnih socio-ekonomskih 
dejavnikov, pomembnih za pridelavo GS-rastlin v Sloveniji (v nadaljevanju 
socio-ekonomski dejavniki). Proučevanje socio-ekonomskih dejavnikov pri-
delave GS-rastlin in merjenje stališč prebivalcev do GSO je zahtevalo multi-
disciplinaren in celovit pristop ter različna znanja tako z družboslovnega kot 
naravoslovnega področja, zato je bila uporabljena tudi ustrezna metodologija 
za posamezno področje. 

Monografija je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so predstavljena 
stališča o GSO, drugi del pa obravnava socio-ekonomske dejavnike pridela-
ve GS-rastlin. V prvem poglavju Jožica Zajc, Karmen Erjavec, Luka Juvančič 
in Jelka Šuštar Vozlič predstavljajo družbeni kontekst oblikovanja stališč do 
GSO, v drugem poglavju pa Jožica Zajc in Karmen Erjavec stališča ključnih 
akterjev do GSO. V tretjem poglavju Luka Juvančič, Jožica Zajc, Karmen 
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Erjavec, Jelka Šuštar Vozlič, Melita Poler Kovačič odgovarjajo na vprašanje, 
kakšno je stališče prebivalcev Slovenije do različnih vrst, uporab in oddalje-
nosti pridelave GS-rastlin. V drugem delu monografije najprej Luka Juvan-
čič in Melita Poler Kovačič predstavljata obstoječi pravni okvir upoštevanja 
socio-ekonomskih dejavnikov pridelave GS-rastlin in rezultate vrednote-
nja dosedanjih raziskav o socio-ekonomskih dejavnikih GS-pridelave. Sledi 
poglavje, kjer Jožica Zajc in Karmen Erjavec odgovarjata na vprašanje, kakšna 
so mnenja ključnih akterjev na področju GSO v Sloveniji o socio-ekonom-
skih dejavnikih uvedbe pridelave GS-rastlin v Sloveniji. V predzadnjem 
poglavju Luka Juvančič, Jožica Zajc, Karmen Erjavec, Jelka Šuštar Vozlič in 
Melita Poler Kovačič predstavijo stališče prebivalcev Slovenije o socio-eko-
nomskih dejavnikih pridelave GS-rastlin v Sloveniji. Predlog relevantnih 
socio-ekonomskih dejavnikov pridelave GS-rastlin v Sloveniji je predstavljen 
v zadnjem poglavju monografije.

Avtorji prispevkov se zahvaljujemo Javni agenciji za raziskovalno dejav-
nost RS ter Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za finančno podporo pri 
izvedbi raziskave na temo socio-ekonomskih dejavnikov GS-rastlin, ki nam je 
bila v navdih pri delu na pričujoči monografiji. 

Luka Juvančič, Karmen Erjavec in Jelka Šuštar Vozlič
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I.  
STALIŠČA O GENSKO SPREMENJENIH 

ORGANIZMIH (GSO)
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1.  
Družbeni kontekst oblikovanja stališč do GSO

Jožica Zajc, Karmen Erjavec, Luka Juvančič in Jelka Šuštar Vozlič

Uvod
Nove tehnologije pogosto delujejo kot vozlišča, okoli katerih se zbirajo pomi-
sleki javnosti, ki so povezani predvsem z aplikacijo produktov teh tehnolo-
gij. Ti lahko vključujejo legitimne in upravičene, včasih pa tudi neupravičene 
oziroma zgolj hipotetične zadržke. Med njimi najpogosteje zasledimo skrb 
nad monopolnimi praksami ponudnikov novih tehnologij ter skrb nad zdra-
vstvenimi ali okoljskimi tveganji, ki jih prinašajo nove tehnologije (Legge Jr. 
in Durant 2010). 

Podobne procese zaznavamo tudi pri razvoju in tržni uporabi procesov 
in proizvodov, temelječih na uporabi metod rekombinantne DNA za spre-
minjanje lastnosti živih organizmov, bolje poznanimi v besedni zvezi gensko 
spremenjeni organizmi (GSO). Komercialno rabo GSO vse od njenih začet-
kov spremlja skepsa širše javnosti, ki je še posebej močno izražena v zvezi s 
pridelavo GS-rastlin in z leti ne pojenjuje (Bawa in Anilakumar 2012). Še več, 
po Buttelu in Goodmanu (2001) doslej še ni bilo družbeno-tehnološke tema-
tike, ki bi tako razdelila znanstvenike, prebivalce in države, kot so GSO. Na 
področju GSO se pojavljajo široke vrzeli med stališči raziskovalne sfere, indu-
strije, politikov kot odločevalcev in laične javnosti, ki GSO sprejema ali ne 
sprejema v svoje okolje. 

Nobena tehnologija se ne razvija v družbeni praznini in je ni mogoče loči-
ti od družbenega konteksta, v katerem je uporabljena (Daño 2007). Enako 
velja tudi za GSO. Zato je pomembno, da imamo predstavo o stališčih javno-
sti glede GSO in da vprašanja o širjenju pridelave ter predelave GSO obravna-
vamo skozi kontekst procesa oblikovanja javnega mnenja ter različnih dejav-
nikov, ki na ta proces vplivajo. 

Stališča se oblikujejo pod družbenim vplivom, tj. socialno izmenjavo 
med posamezniki, ki so lahko v eni akciji le izvor oz. subjekt vpliva (oddaj-
nik informacij in dražljajev, ki sproži spremembo v stališčih), v drugi pa cilj 
oz. objekt vpliva (prejemnik teh informacij in dražljajev). Vpliv lahko poteka 
na individualni ravni, pa tudi na višjih socialnih enotah: skupine, institucije, 
množice in družbe, npr. ena skupina lahko vpliva na drugo, večina na manj-
šino. Pomemben pa je tudi družbeni kontekst oziroma okolje delovanja, ki 
vključuje zadolžitve, pričakovanja, družbene norme in situacije.
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Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje stališč

Znanje
Znanje postaja temelj družbenega razvoja in hkrati podlaga za ustvarja-
nje novega znanja. V splošnem velja, da informirani državljani sprejemajo 
bolj »racionalne« odločitve, pretehtajo več vidikov in ocenjujejo večji obseg 
posledic. Tudi kritike na znanstvene razprave lažje podajajo ljudje, ki so bolje 
obveščeni in imajo več znanja o znanstvenih vsebinah, saj lažje razumejo svet 
okoli njih, se zanimajo in vključujejo v diskurze o znanosti, so skeptični in 
o znanstvenih zadevah sprašujejo tudi druge ter na podlagi dejstev ustvarijo 
lastne zaključke in sprejemajo informirane in premišljene odločitve o temah,  
povezanih z vplivom znanstvenih in tehnoloških inovacij na vsakdanje živ-
ljenje.

Vlogo znanja pri oblikovanju stališč do GSO so obravnavale številne štu-
dije (Hallman idr. 2003; House idr. 2005; Mauro idr. 2009). Njihova skupna 
predpostavka je, da med znanjem in stališči obstaja povezava (Prokop idr. 
2007). Zaključki raziskav o vplivu znanja na oblikovanje stališča do GSO pa 
vseeno ne dajejo enoznačnih odgovorov (Baker in Burnhum 2002). 

Na eni strani so v raziskavah ugotovili, da znanje in izobraževanje pove-
čujeta sprejemanje biotehnologije (Li idr. 2002) in da je zaskrbljenost javno-
sti oz. potrošnikov mogoče pripisati pomanjkanju znanja in nerazumevanju 
biotehnologije (Alberts in Labov 2003). Tako imenovani »deficitni model« 
kaže, da ljudje nasprotujejo tehnologiji iz nevednosti, strahu, in/ali vražever-
ja. Zagovorniki tega modela trdijo, da se javnost ne bi upirala novim tehno-
logijam, če bi imeli več znanja in razumevanja znanosti, na katerih temeljijo 
tehnologije. Povečano znanje je po deficitnem modelu torej povezano z bolj 
pozitivnim odnosom do znanosti in tehnologije (Pardo idr. 2002; Sturgis idr. 
2005). Kot opozarjajo nekatere študije o vplivu posameznikovega znanja na 
njegov odnos do biotehnologije (Fischhoff in Fischhoff 2001), je deficitni 
model potreben razširitve, saj učinek znanja na oblikovanje posameznikovega 
odnosa do biotehnologije ni enosmeren. 

V nasprotju z zgornjim nekatere druge raziskave dokazujejo, da znanje 
samo po sebi ne vpliva na sprejemanje biotehnologije (Šorgo in Ambrožič-
-Dolinšek 2009), vpliva pa na bolj jasno oblikovanje mnenj, ki so lahko v 
skladu s prejetimi informacijami pozitivna ali negativna (Koivisto-Hursti in 
Magnusson 2003; Ekborg 2008). Boljše znanje in razumevanje biotehnologije 
lahko le še polarizira in okrepi že obstoječa stališča o GSO (Morris in Adley 
2000). Raziskave so namreč pokazale, da imajo tako zagovorniki kot tudi 
nasprotniki GSO več znanja o problematiki kot neopredeljeni posamezniki 
(Scholderer in Frewer 2003), korelacija med splošnim znanjem in stališči pa 
je šibkejša kot povezava med specifičnim strokovnim znanjem o znanosti ter 
stališčem o GSO. 

Po ugotovitvah raziskave, ki so jo izvedli Houseova in kolegi (2005), na 
rezultat statistično značilne povezanosti s sprejemanjem GSO vplivata pristop 
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in vrsta znanja, kjer strokovnjaki ločujejo med naslednjim: a) subjektivno 
znanje – dojemanje posameznika o tem, koliko sam ve, b) objektivno znanje 
– koliko posameznik resnično ve in c) predhodne izkušnje. 

Izhajajoč iz predpostavke, da je širša javnost vključena v proces spreje-
manja nacionalno pomembnih odločitev o pridelavi GS-rastlin (Šorgo in 
Ambrožič-Dolinšek 2009), pri sprejemanju bolj informiranih in preudarnej-
ših odločitev pa pomaga boljše razumevanje biotehnologije, je pomembno, 
da ugotovimo, kakšno je znanje prebivalcev Slovenije, povezano z bioteh-
nologijo, natančneje GSO. Po ugotovitvah Housove in sodelavcev (2005) na 
povezanost znanja s sprejemanjem GSO vplivata pristop in vrsta znanja, kjer 
strokovnjaki ločujejo med subjektivnim znanjem –posameznikovo samooce-
no znanja (Park in Lessig 1981) in objektivnim znanjem – koliko posameznik 
resnično ve. V splošnem velja, da si tisti z višjo samooceno znanja manj ver-
jetno poiščejo dodatne informacije o neki vsebini (npr. GSO), preden sprej-
mejo odločitev in oblikujejo stališče (House idr. 2005).

Viri informacij
Za razumevanje poteka oblikovanja stališč je pomembno vedeti, katere vire 
informacij posamezniki uporabljajo. Tako lahko dobimo tudi odgovor na 
vprašanje, kdo določa primarno interpretacijo dogodka oz. situacije, torej 
okvir sporočanja. Poznavanje virov informacij lahko pripomore k oblikova-
nju posameznikovih stališč do GSO in dojemanja tveganj in koristi pridelave 
GSO ter lahko pomaga pospešiti prenos znanstvenih spoznanj ter dosežkov v 
laično skupnost. 

Posamezniki informacije primarno iščejo pri tistih virih, ki potrjuje-
jo njihovo obstoječe stališče do GSO (Hamstra 1998). Čeprav so psihologi 
ugotavljali, da viri informacij pomembno vplivajo na stališča (Eagly in Cha-
iken 1993), obstoječe raziskave (vključno z evropskimi raziskavami javne-
ga mnenja) o stališčih do GSO ne vključujejo podrobnih virov informacij o 
GSO, ampak kvečjemu obravnavajo vlogo množičnih medijev kot ključnih 
virov informacij. V dosedanjih raziskavah pogrešamo take, ki bi celovito 
obravnavale vire informacij o GSO. To vrzel smo skušali zapolniti v raziskavi, 
katere rezultate predstavljamo v naslednjih dveh poglavjih te knjige. Možne 
vire informacij o GSO smo razdelili v dve skupini: 1) splošni viri (množični 
mediji, znanstveni viri, osebni pogovori z bližnjimi, izobraževanje, delo) in 
2) posredno pridobljene informacije, posredovane s strani družbenih akter-
jev na področju GSO. Tovrstna razdelitev temelji na ugotovitvah prvih evrop-
skih raziskav javnega mnenja o GSO (Eurobarometer 35.1 1992), analize 
poročanja slovenskih množičnih medijev o GSO (Erjavec in Zajc 2011; Zajc 
in Erjavec 2012) ter analize poglobljenih intervjujev (gl. poglavje I.2). Z našo 
raziskavo smo želeli ugotoviti, katere vire informacij o GSO uporabljajo pre-
bivalci Slovenije. 
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Družbeni akterji
Družbene akterje definiramo kot posameznike in skupine, ki zavzemajo 
svojo vlogo, položaj, moralno odgovornost (in tudi pravice) ter obveznosti do 
skupnosti, v kateri delujejo. Družbeni akterji na področju GSO so tisti, ki so 
vključeni v oblikovanje poglobljenih kritičnih razprav o GSO, določajo usme-
ritve in vplivajo na končne odločitve o odobritvi, sprejemanju GSO v državi 
(Navarro idr. 2009). Na področju GSO torej družbene akterje opredeljujemo 
kot ključne deležnike, ki se aktivno vključujejo v javni diskurz oz. so na pod-
ročju GSO pristojni. Marris (2001) jih opisuje kot predstavnike podjetij, ki se 
ukvarjajo z biotehnologijo, industrije, ki prideluje hrano, distributerjev hrane, 
strokovnih komisij, znanstvenikov in njihovih institucij, združenj kmetov, 
okoljskih in potrošniških ter ostalih nevladnih organizacij (NVO), ter pred-
stavnike vlade ter regulacijskih agencij. Priest idr. (2003) družbene akterje 
opredeljujejo kot predstavnike medijev, industrije, odborov za etiko, potro-
šniških organizacij, okoljskih skupin, vlade, trgovine ter kmete in zdravnike. 
Morris in Adley (2000) izpostavljajo akterje, ki se vključujejo v razprave o 
GSO: skupine pritiska/interesne skupine, kompetentne organe, politično vod-
stvo, industrijo, medije in znanstveno javnost.

Ljudje se pogosto o zapletenih vprašanjih zanašajo na iztočnice mnenj-
skih voditeljev – oseb, ki jim zaupajo (Banducci idr. 2004). Čeprav so števil-
ne raziskave ugotavljale, da so najpomembnejši vir informacij o znanosti in 
tehnologiji sredstva množičnega obveščanja, predvsem tisk, televizija in inter-
net (Hoban in Kendall 1993), pa druge raziskave kažejo, da Evropejci bolj kot 
novinarjem in vladnim organizacijam zaupajo potrošniškim in okoljskim 
organizacijam ter znanstvenikom in izobraževalnim ustanovam (Hamstra 
1998; Cavanagh idr. 2005). Priest in sodelavci (2003) trdijo, da je zaupanje v 
institucije in družbene akterje celo bolj povezano s stališčem do biotehnologi-
je kot znanje in izobraževanje. Zaupanje družbe je še posebej pomembno, ko 
je znanje posameznikov nizko. Ker zaupanje v posamezne družbene akterje 
(tj. posameznike, ki se aktivno vključujejo v javni diskurz o GSO oz. so pri-
stojni na GSO področju) pomembno vpliva na oblikovanje stališč do GSO 
(Lang in Hallman 2005), je smiselno tudi v našem primeru preveriti, katerim 
družbenim akterjem, ki predstavljajo različna stališča do GSO, posamezniki 
v Sloveniji zaupajo bolj in katerim manj. O rezultatih poročamo v naslednje 
poglavju (gl. poglavje I.2).

Vrsta, uporaba in geografska oddaljenost GSO 
Že zgodnje evropske raziskave (Hamstra 1998) so ugotovile, da se sprejema-
nje GSO razlikuje glede na to, ali se biotehnologija uporablja na mikroorga-
nizmih, rastlinah, živalih ali ljudeh, pa tudi glede na namen uporabe (v kme-
tijstvu, živilski industriji, medicini, farmaciji). Kjer genski inženiring prinaša 
jasne koristi, javnost te nove znanosti ne zavrača. Podatki kažejo, da so ljudje 
bolj pripravljeni sprejeti tveganje tistih vrst in uporab GSO, za katere se jim 
zdi, da prinašajo večje koristi (Fischhoff in Fischhoff 2001). Kljub uporabi 


