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Koncept ekonomske
demokracije pred sodobnimi
družbeno-okoljskimi izzivi

�ivimo v razburljivem obdobju zgošèenega globalnega in regionalnega zarisovanja spremenjenih
prostorsko-èasovnih in dru�beno-okoljskih razmerij. Zaèetek 21. stoletja temeljno oznaèuje po-
novno narašèajoèi prepad med revnimi in bogatimi in prviè v zgodovini èloveške vrste globalno
prekomerna raba naravnih virov. Okoljski pritiski zaradi stalne rasti materialnih dejavnosti vse bolj
presegajo regionalne in celo planetarno nosilnost okolja (Plut, 2014). Na ravni globalne ekonomije
in svetovne politike pa so prevladali interesi finanènega kapitala, velikih mednarodnih korporacij
nad intelektualnim, èloveškim kapitalom, torej prevlada kapitala nad delom.

Vprašanje ekonomske demokracije
kot matice vseh drugih oblik demokracije
je danes, po kapitalsko izsiljenem razpa-
danju evropskega modela socialno tr�nega

kapitalistiènega gospodarstva in rakastega
razrašèanja metastaz neoliberalne razlièice
kapitalizma postalo eno od kljuènih polj za
vzpostavljanje dru�benega ravnovesja, pra-

viènejše dru�be. Vendar zlasti radikalno
spremenjene okoljske, prebivalstvene in
dru�bene razmere tudi pred sam koncept
ekonomske demokracije, poti njenega
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svoje delovanje èrpajo iz svojega na-
ravnega in dru�benega okolja; itd.
itd.) niti ne govorimo.

Kar se tega tièe, bi se brez dvoma
veljalo absolutno strinjati z nadvse
pronicljivo mislijo Jo�eta P. Dami-
jana, ki jo je – èeprav v malce manj
radikalnem kontekstu – leta 2014
zapisal v eni izmed Sobotnih prilog
Dela, in sicer, da bi bilo treba po-
vsem redefinirati sedanje predpo-
stavke in ekonomske teorije napisati
na novo ter da bi bilo trenutno
najbolj primerno na najbolj ugledne
ekonomske šole obesiti napise »Za-

radi prenove zaprto«. Le da bi po-
vsem enak napis sam predlagal
obesiti tudi na ugledne pravne šole,
ki zlasti na podroèju korporacij-
skega in delovnega prava kot slepa
kura in v nasprotju z lastnimi te-
meljnimi naèeli pravne znanosti sle-
dijo tem ekonomskim teorijam.

Marksizem oèitno
ni rešitev

Na drugi strani pa imamo za zdaj
kot edinega resnega znanstvenega
kritika »temeljev« obstojeèega kapi-
talizma še vedno le starega dobrega

Marxa, ki pa je s svojo »diagnozo«
jedra deviantnosti tega sistema (last-
nina kot »temeljni produkcijski od-
nos«) oèitno hudo zgrešil bistvo pro-
blema (temeljni produkcijski odnos
v tem kapitalizmu je v resnici »mezd-
no« delovno razmerje, ne lastnina
sama po sebi) in dolgoroènemu dru-
�benemu razvoju v resnici naredil
veè škode kot koristi. S to svojo
»diagnozo« je namreè dru�boslovje
zapeljal v povsem slepo ulico. Pro-
padli socialistièni poskusi, ki so sle-
dili njegovim zamislim, pa danes �al
slu�ijo le kot »zvelièaven« argument
za prej omenjeno trditev o domnevni

»superiornosti« sedanjega kapitaliz-

ma.

Kaj nam torej preostane? Edino
to, da zaènemo èim prej razvijati tu-
di resnejšo »nemarksistièno« kritiko

sedanje teorije kapitalizma in njenih
kljuènih (zgoraj zgolj primeroma
naštetih) »znanstvenih« nebuloz, ki
je �al danes praktièno nimamo.
Kritizira se le t. i. neoliberalni kon-
cept kapitalizma, kar pa je povsem
neproduktivno. Tudi socialno-tr�ni
koncept je namreè samo inaèica te-
ga istega (tj. mezdnega) kapitalizma
in v praksi prav tako razpada na celi
èrti. Treba je torej zaèeti iskati sis-

temske alternative za »mezdni« ka-

pitalizem na splošno (ne za njegove
sedanje izvedbene inaèice). In te
alternative, tudi povsem »tr�ne«, se-
veda brez slehernega dvoma obsta-
jajo.
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udejanjanja, postavljajo nove izzive. �ivi-
mo namreè v svetu velekapitala, kjer 62
najbogatejših Zemljanov razpolaga s pre-
mo�enjem, ki je enako premo�enju revne
polovice svetovnega prebivalstva (3,7 mili-
jarde prebivalcev!), razlike v plaèah v velikih

podjetjih in bankah bogatih dr�av pa so v
razmerju nad 1 : 300. Obenem vsako uro iz-
umrejo tri zemeljske vrste, na prebivalca za
trikrat presegamo zmogljivost ozraèja za
sprejemanje emisij toplogrednih plinov,
skupno nosilnost planetarnega ekosistema
pa presegamo za polovico, do srede 21.
stoletja pa bomo ob nadaljevanju trendov
potrebovali še eno Zemljo…

Okoljski, ekosistemski izzivi
ekonomske demokracije

Ko gospodarstvo presega nosilnost
okolja, je pred konceptom ekonomske de-
mokracije v ekonomsko razvitih dr�avah
izjemno zahteven izziv: kako pravièno za-
gotoviti višjo, èloveka vredno blagostanje
za vse prebivalce brez nadaljnje kolièin-
ske rasti proizvodnje in potrošnje? Na-
stajajoèi ekonomski koncept t. i. »od-rasti«

in veèje vloge samooskrbe in regionalnega
gospodarstva, koncepti solidarnostne in
trajnostne ekonomije, zlasti pa Felberjev
koncept ekonomije splošnega blagostanja
in drugi inovativni ekonomski koncepti po-
nujajo prve potrebne zasnove v zelo zahtev-
nem procesu iskanja navedenega odgovo-
ra. Njihova skupna sporoèilna nota tudi za
koncept ekonomske demokracije je, da
le-ta ne bo dolgoroèno uspešen, èe ne bo
tr�ne zasnove bistveno bolj odloèno do-
grajeval z ekosistemsko in dru�beno-
socialno vsebino. To med drugim v tem
civilizacijskem trenutku pomeni za bogate
dr�ave opustitev zgodovinsko tradicional-
nega modela stalne gospodarske rasti in s
tem povezanega nadaljnjega izèrpavanja in
zastrupljanja planetarnega ekosistema za
prihodnje generacije in druge vrste. Dr�ave
v razvoju so v bistveno drugaènem eko-
nomskem in pre�ivetvenem polo�aju, mi-
zernega materialnega blagostanja ne mo-
rejo dvigniti brez kolièinske gospodarske
rasti v èasovno sicer omejenem prihod-
njem obdobju. Bogatejše dr�ave, kamor se

po BDP na prebivalca uvršèa tudi Slovenija
(okoli 30. mesta) so torej moralno dol�ne,
da zmanjšajo porabo surovin in energije
in s tem sprostijo prepotrebni okoljski pro-
stor za veèje materialne potrebe revnih dr-
�av. Zato pisec sodi, da bo moral tudi kon-

cept ekonomske demokracije tudi v refor-
miranem kapitalizmu vkljuèiti ekosistemske
(omejitvene) podstati, kar pa med drugim
pomeni, da bo treba celotnemu tr�no za-
snovanemu gospodarskemu delovanju ob-
vezno dodati – ekosistemsko plansko ka-
tegorijo, pa naj navedena predpostavka
zveni še tako »socialistièna«.

Trenutno zgolj teoretiènemu modelu
ekosocialistiènega gospodarstva je dejan-
sko zelo blizu ekosistemska, dru�beno šir-
ša opredelitev vsebin ekonomske demokra-
cije Johanisove in Wolfa (2012, 562). Av-
torja poudarjata velik pomen

• modela trajnostnega razvoja in

• modela »ne-rasti«, »odrasti« (angl.
degrowth) gospodarskega razvoja.

Izjemna koncentracija ekonomske mo-
èi zlasti v multinacionalkah in strategija ne-
nehne gospodarske rasti postajata glede na
omejenost naravnih virov vse bolj vprašljivi,
zato zagovarjata »degrowth« ekonomsko
demokracijo.

Med alternativnimi ekonomskimi mo-
deli je glede okoljske (ekosistemske) delav-
ske participacije in širše pojmovani dru-
�beni odgovornosti podjetij po mnenju pis-
ca zelo uporaben in izvedbeno realistièno
zasnovan model ekonomije skupne bla-
ginje, katerega je leta 2010 zasnoval Felber
(2012), konkretno pa se preizkuša in ude-
janja �e v številnih podjetjih. Kljuèno izho-
dišèe ekonomije skupne blaginje je namreè
okoljsko in dru�beno odgovorna blaginja za
vse, dose�ena s pomoèjo trajnostnega, so-
naravnega gospodarskega razvoja v siste-
mu dru�beno in ekološko omejenega tr-
�nega sistema, a tudi ekosistemskega na-
èrtovanja (planiranja) gospodarstva znotraj
nosilnosti okolja, podjetij, v okviru zasebne
ter drugih oblik lastnine. Poudariti velja, da
za podjetja v ekonomiji skupne blaginje ni
(edino) merilo uspeha njegov finanèni
dobièek, temveè zlasti njegov bilanèno
ovrednoten širši prispevek k skupni blaginji.

Lastniški in socialni izzivi
ekonomske demokracije
za 21. stoletje

Korenine neenakosti so v izrazito ne-
enakopravnem polo�aju delavcev glede
na lastnike kapitala, v nepraviènem vred-
notenju pomenu dela in finanènega kapi-
tala. Po mnenju Gostiše (2014, 2016) in
Baj�lja (2016) je popolna vladavina finan-
ènega kapitala posledica temeljnih odnosov
v podjetjih, v dru�bi, kjer se ne prepoznava
pomen èloveškega kapitala delavcev, zapo-
slenih. Proces je treba obrniti in èloveške-
mu kapitalu postopno, odgovorno dati vlo-
go, ki mu po prispevkih k uspešnosti pod-
jetja tudi pripada.

Pisec se zaveda, da je lastnina produk-
cijskih sredstev v osnovi stvarnopravno
razmerje med ljudmi. A je v razliko od neka-
terih snovalcev ekonomske demokracije v
prime�u okoljskih omejitev ter s tem pove-
zanega poveèanega pomena javnega do-
bra, ekosistemskih storitev ter narašèajoèe
dru�bene neenakosti zlasti z dolgoroènega
vidika bistveno bolj previden, pravzaprav
skeptièen do »vsemogoènosti« modela
zasebne lastnine, zlasti glede pri velikih
produkcijskih sredstvih (podjetjih) in vele-
posestih. Tudi Husson (2011, 166) sodi,
da je zlasti v obdobju ofenzivnega in radi-
kalnega neoliberalizma nujna kritièna dis-
tanca do samih temeljev kapitalizma, ne le
problematike izkorišèanja, temveè tudi glo-
rifikacije uèinkovitosti zasebne lastnine, ki
se praviloma ocenjuje zgolj z vidika ozko
pojmovane dobièkonosnosti. Tako Husson
(2016, 173, 174) prepoznava korenine npr.
brezposelnosti in socialne ogro�enosti v
samem srcu odnosa med kapitalom in de-
lom, a pod vprašaj postavlja oba velika ta-
buja, ne le zdajšnjo delitev dohodkov, am-
pak tudi kapitalistièno lastninsko pravico.
Tudi sicer je absolutnost pravic lastništva
danes tudi po mnenju Felberja (2012, 82)
med drugim tudi velika nevarnost za demo-
kracijo, saj neomejene pravice posamez-
nim osebam in podjetjem prinašajo izredno
moè, vkljuèno z dominacijo v medijih in pri
obvladovanju politiènih procesov.

Pisec pa se hkrati zaveda številnih pa-
sti enostranskega in univerzalnega pro-
cesa podru�bljanja celotnega gospodar-
stva, na katere je �e pred drugo svetovno
vojno preprièljivo in vizionarsko opozarjal
slovenski kršèanski socialist Andrej Gosar
(1933, 1935). Procesa podru�bljanja gos-
podarstva po njegovi zamisli ni mogoèe
enaèiti s prisilnim podr�avljanjem oziroma
razlastitvijo premo�enja brez dr�avnega od-

Vprašanje ekonomske demokracije kot matice vseh
drugih oblik demokracije je danes postalo eno od

kljuènih polj za vzpostavljanje dru�benega ravnovesja,
praviènejše dru�be.
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kupa, saj ni predlagal (vsesplošnega) ukin-
janja zasebnega lastništva proizvodnih
sredstev in kapitala, temveè model razpr-
šene lastniške strukture in soudele�bo de-
lovnih ljudi pri lastništvu, delitvi ustvarje-
nega in soupravljanju podjetij.

Gostiša (2014, 122) meni, da se bo tre-
ba odloèiti med dvema razvojnima alterna-
tivama, torej med vizijo socialne dr�ave, ali
pa kreniti v drugo fazo razvoja ekonomske
demokracije, ki naj bi prek doseganja eko-
nomske praviènosti bolj ali manj samodej-
no prinesla tudi veèjo socialno praviènost in
dru�beno kohezivnost. Brez dvoma udejan-
janje ekonomske demokracije bistveno iz-
boljšuje zlasti socialni polo�aj zaposlenih in
je eden od kljuènih, neobhodnih korakov k
veèji socialni praviènosti, vendar po mne-
nju pisca ni univerzalni ekonomsko-dru-
�beni mehanizem. Pisec se ne strinja torej
s predpostavko, da je koncept socialne
dr�ave, ki temelji na arbitrarni preraz-
poreditvi dohodkov, pre�ivet, strinja pa
se, da je vse bolj neuèinkovit in potreben
temeljite prenove.

Prav danes, v obdobju vsesplošnega
napada in krèenja socialne dr�ave, v ob-
dobju visoke brezposelnosti in prekarnega
dela, v èasu brezobzirnega kopièenja bo-
gastva v rokah pešèice ter revšèine na drugi
strani, je ponovno aktualna ena od kljuènih
ugotovitev zavestno ideološko prezrtega
kršèanskega socialista Gosarja (1933,
1935): za zagotavljanje socialne varnosti je
zelo odgovorna dr�ava, zato mora socialna
politika temeljiti v zagotavljanju dela vsem
delazmo�nim. To pa je po Gosarjevem
mnenju mo�no doseèi s permanentnim
podru�bljanjem gospodarstva, mešano
lastninsko strukturo in praviènim preraz-
deljevanjem dohodka. Tudi sociolog Veljko
Rus (1990, 12) je izhajal iz stališèa, da mi-
nimalne socialne varnosti ne morejo zago-
toviti prebivalstvu niti dru�ine niti delovne
organizacije, ampak samo dr�ava. Zato je
zagovarjal uvedbo temeljnega dohodka, ki
praviloma ni vsebinska podstat prevladu-
joèega koncepta ekonomske demokracije,
a zahteva temeljito in realno strokovno pre-
sojo. Pisec se hkrati strinja z mnenji, da je
za pravièno dru�bo izjemno pomembno
tudi poštena delitev ustvarjene prese�ne
vrednosti. Zagovarja doloèitev ne le mini-
malne, temveè tudi maksimalne višine
plaèe, ki lahko za najveè štiri- do pet-
kratnik presega najni�jo plaèo, katera pa
mora omogoèati materialno zmerno, do-
stojno �ivljenje.

Od ekosocialnega kapitalizma
in ekonomske demokracije
še k demokratiènemu
ekološkemu socializmu?

Kapitalistièni dru�beno-ekonomski sis-
tem, zlasti pa njegova danes prevladujoèa
neoliberalna razlièica, s svojimi zakonski-
mi, ekonomskimi in politiènimi vzvodi brez-
obzirno poveèuje bogastvo bogatih elit na
pleèih veèine ljudi in unièuje naš planet. Èe-
prav kot dr�avljani planeta vemo, da ohran-
janje sedanjega sistema neenakosti zane-
sljivo pelje v zgostitev dru�benih protislovij,
praviloma pasivno, vdano pristajamo na
pritlehno »predpostavko« velekapitala in
njegovih zagovornikov, da spremembe
naj ne bi bile mo�ne, da pravzaprav ni re-
alne, uresnièljive dru�beno-okoljske alter-
native. Ali je mo�na taka prenova kapitaliz-
ma, ki naj bi bil okoljsko vzdr�en, medgene-
racijsko enakopraven in dru�beno pravièen,
ali pa je treba, seveda ob upoštevanju po-
zitivnih zgodovinskih izkušenj in pozitivnih
praks, graditi v osnovi dejansko nov dru-
�beni red? Pisec realno verjame, da je
civilizacijska alternativa mo�na in dobe-
sedno nujna, neobhodna. Model ekonom-
ske demokracije pa je eden od kljuènih, ne
pa edini vzvod potrebnega radikalnega, a
nenasilnega, reformnega dru�beno-okolj-
skega preloma, po sodbi pisca po vsej ver-
jetnosti v dveh èasovnih in vsebinskih fa-
zah:

1. zamenjava neoliberalnega kapi-
talizma z ekosocialnim kapitalizmom eko-
nomske demokracije in hkratnim postop-
nim vgrajevanjem ekosocialistiènih prvin;

2. gradnja demokratiènega ekološ-
kega socializma kot alternative tako kapi-
talizmu kot realnemu socializmu na etiè-
nem, gospodarsko-tehnološkem, social-
nem in okoljskem polju.

Pisec se strinja s stališèem Gostiše
(2014, 2016), da narašèajoèe probleme
dru�bene neenakosti lahko v konèni po-
sledici odpravi pospešeni razvoj ekonom-
ske demokracije z najmanj enakopravnim
polo�ajem dela, delavcev v primerjavi s fi-
nanènim kapitalom, lastnikom kapitala.
Vendar so za dosego dru�bene praviènosti
seveda potrebni še številni drugi sistemski
ukrepi in mehanizmi. Sicer praviènejši in
okoljsko manj destruktiven tip kapitaliz-
ma razvite ekonomske demokracije in
šibke sonaravnosti po mnenju pisca ni in
ne sme biti skrajni domet dru�beno-
okoljske prihodnosti, v naslednji fazi raz-

voja sodobne civilizacije prve polovice 21.
stoletja bo treba seèi – onkraj obzorij vseh
inaèic kapitalizma (Plut, 2014).

Pisec se kljub zgodovinsko upravièe-
nem porazu realnega socializma torej ne
strinja s »èrno« obravnavo vseh mo�nih
inaèic socializma in njihovega nepovrat-
nega ter dokonènega pošiljanja na zgo-
dovinsko smetišèe, kamor je vsebinsko in
etièno upravièeno �e pristal politièno ne-
demokratièen model realnega, dr�avnega
socializma. Model demokratiènega eko-
loškega socializma kot mo�ni rezultat dol-
gotrajnega zgodovinskega procesa (»radi-
kalni reformizem«, ne pa revolucija) pa je
zasnovan na:

• sistemu mešane lastnine (prevlada pro-
cesa podru�abljanja lastnine z omejitvijo
zgornjega obsega zasebne lastnine, na
pa njene popolne odprave, ukinitve),

• ekosistemsko plansko-tr�ni zasnovi so-
naravnega gospodarstva,

• modelu odrasti (angl. degrowth),

• dru�beni solidarnosti in praviènosti (z
omejenimi razlikami v bogastvu in do-
hodkih ter univerzalnemu zagotavljanju
pre�ivetvenih pogojev �ivljenja) in na

• »globinski« ekonomski ter politièni po-
sredni in neposredni demokraciji.

V razliko od stališèa številnih strokov-
njakov koncepta ekonomske demokracije
pa pisec sodi, da je za nov dru�beni red 21.
stoletja vprašanje lastništva zlasti zaradi
obvladovanja politiène moèi velekapitala
veèplastno izjemno pomembno. A vse
oblike lastnine morajo v vsakem primeru
delovati v skladu z emancipacijskimi, so-
cialnimi in okoljskimi standardi (Progra-
mme of the Die Linke…, 2011, 29).

Razen Gosarjevega (1933, 1935) sa-
moupravnega modela dru�be kot novega
dru�benega reda tudi jugoslovanski socia-
listièni model samoupravljanja kljub šte-
vilnim pomanjkljivostim in partijski domi-
naciji ob dejanskem odloèanju vsebuje šte-
vilne postavke, vredne dograjevanja in
posodobitve za 21. stoletje, kar pa po
mnenju pisca tega prispevka seveda velja
tudi za nekatere pomembne postulate eko-
nomske demokracije. Po mnenju Gostiše
(2014b, 284) ideja ekonomske demokra-
cije (poudarek na zasebni lastnini in trgu)
nima nobene zveze z idejami »tr�nega so-
cializma«, ki oznaèuje gospodarski sistem
na temelju dr�avne, dru�bene ali (izkljuèno)
zadru�ne lastnine proizvajalnih sredstev,
vendar bi deloval v tr�nem gospodarstvu.
Ideji ekonomske demokracije pa je po
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mnenju Gostiše (2014b) lahko vsekakor
precej bolj sorodna novejša ideja demo-
kratiènega socializma, ki naj ne bi veè
vztrajala na nujnosti ukinitve zasebne last-
nine, temveè le na temeljnih vrednotah so-
cializma: odprava »diktature kapitala« in
vseh oblik podrejanja in izkorišèanja, soci-
alna praviènost, solidarnost, demokratiè-

nost odloèanja na vseh podroèjih in ravneh
– od podjetja do dr�ave.

Demokratièni ekosocializem ni in gle-
de na izjemne strukturne izzive ne more biti
kratkoroèni cilj, do cilja (kot nikoli dejansko
dosegljive utopije) bo zaradi odpora kapi-
tala in elit še veliko zahtevnih etap predhod-
ne ekologizacije in socializacije kapitalizma.
Ekosocializem ne more nastajati od zgoraj
navzdol, rasti mora demokratièno od spo-
daj, iz pobud ljudi, iz lokalnega okolja – èe
se bodo dr�avljanke in dr�avljani seveda
tako demokratièno odloèili!

Demokratièni socializem za 21. sto-
letje je pogojen z zahtevo osebne svobode

in osebnega razvoja za vsakega posamez-
nika s pomoèjo socialno enakih pogojev za
samorazvoj v okviru solidarnostno zasno-
vane dru�be (Programme of the Die Lin-
ke…, 2011, 5). Demokratièni gospodar-
ski red bo mo�no zasnovati zgolj z »glo-
boko« ekonomsko demokracijo in regu-
lirano dru�beno-okoljsko prenovo v pove-

zavi z veèjo dru�beno praviènostjo, meša-
nim tipom lastnine (tudi pomembna vloga
zasebne lastnine!), a po mnenju pisca slej
ko prej tudi s obse�nejšim procesom po-
dru�abljanja lastnine (lastnina zaposle-
nim, lokalnih skupnosti, dr�ave, kooperativ)
kljuènih proizvodnih sredstev in infrastruk-
turnih sistemov, s pomoèjo javne in demo-

kratiène kontrole lastnine v storitvah splo-
šnega interesa in finanènega sektorja. Eko-
nomska demokracija pa je brez dvoma v
vsakem primeru predpogoj oziroma realni
temelj tudi politiène, posredne (parlamen-
tarne) in neposredne, sodelovalne demo-
kracije.

Za uspešni slovenski potek dru�benih
sprememb, ki se ga praviloma enaèi z raz-
vojem, pa naj bo ta razvoj kapitalistièen ali
kakšen drug, bi torej po mnenju antropo-
loginje Vuk Godinove (2014, 2016) morali
v Sloveniji uvajati delujoèe tiste spremembe
dru�bene institucije, ki bodo v slovenski
dru�bi lahko delovale oz. funkcionirale. Tu

nam je v izjemno pomoè dolga in razkošna
na vzajemni pomoèi zasnovana dedišèina
starovaških skupnosti, zadru�ništva, jugo-
slovanskega samoupravljanja, skladnejše-
ga regionalnega razvoja. … Ena od kljuènih
socialnih in kulturnih tirnic slovenskega na-
roda, slovenska nativna tirnica so torej po
njenem mnenju razliène oblike neposred-

ne ekonomske demokracije, ki imajo na
ozemlju Slovenije veè kot 1.400 let traja-
joèo zgodovino. Razlog veè za okrepljena
prizadevanja, da zlasti trajnostno sonarav-
no posodobljen model ekonomske demo-
kracije postane ena od agend tudi prepo-
trebnega slovenskega ekonomsko-okolj-
skega preloma.

Usoda predloga Zakona o sodelova-
nju delavcev pri upravljanju, ki ga je v
Dr�avnem zboru vlo�ila Zdru�ena levica,
dovolj nazorno ka�e, da pot do ekonomske
demokracije ne bo lahka…
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Usoda nedavnega predloga Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju, ki ga je v DZ vlo�ila

Zdru�ena levica, dovolj nazorno ka�e, da pot do
ekonomske demokracije ne bo lahka

Demokratièni ekosocializem ni in glede na izjemne
strukturne izzive ne more biti kratkoroèni cilj, do cilja

(kot nikoli dejansko dosegljive utopije) bo zaradi
odpora kapitala in elit še veliko zahtevnih etap

predhodne ekologizacije in socializacije kapitalizma.

Kaj pomeni podatek, da za 40 odstotkov presegamo planetarno zmogljivost okolja?
Gre za kazalec ekološkega odtisa, se pravi, koliko porabimo naravnih virov na prebivalca in koliko gremo prek samoèistilnih

zmogljivosti. Štirideset odstotkov velja torej za ves planet, gospodarsko razvite dr�ave pa to zmogljivost presegamo v povpreèju
�e za trikrat. Drugaèe povedano: v teh dr�avah se obnašamo, kot da �ivimo na treh planetih, torej s trikratno površino in
naravnimi viri, ki so na voljo na Zemlji. Zdru�ene dr�ave Amerike to zmogljivost presegajo štirikrat, Slovenija pribli�no
dvainpolkrat. Lahko pravzaprav govorimo o pritlehni perverziji do prihodnjih rodov, kajti s pretirano materialno produkcijo jim
spodkopavamo mo�nosti za �ivljenje.

Dušan Plut, Izvleèek iz intervjuja (Mladina, št. 4/2014)


