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takojšnjo rekonstrukcijo (do)sedan-
jih sistemskih temeljev kapitalizma
prebujati civilna dru�ba in konèno
zaèela odpirati »pravo« (in kljuèno)
sistemsko vprašanje tega kapitaliz-
ma. To pa seveda ni vprašanje, kako
še naprej fleksibilizirati trg dela in
krèiti pravice delavcev za potrebe
zagotavljanja »prièakovanih dobiè-
kov« lastnikov kapitala za vsako ce-
no, ampak vprašanje, kako »temelj-
ni produkcijski odnos« med lastniki

dela oz. èloveškega kapitala in lastni-
ki finanènega kapitala postopno
spremeniti iz sedanjega »mezdnega«
(menjalnega, kupoprodajnega) v
ekonomsko povsem enakopravnega.
Ali drugaèe, kako delavce postopno
sistemsko spraviti iz sedanjega –
upravljalsko podrejenega in eko-
nomsko izkorišèevalskega – mezd-
nega polo�aja v polo�aj vsestransko
enakopravnih dru�benoekonom-
skih subjektov in s tem zagotoviti, da

bo ekonomija slu�ila dru�bi kot
celoti ne zgolj lastnikom kapitala in
njihovim dobièkom, posledièno pa
»dru�beno odgovornost« na vseh
podroèjih oziroma v najširšem po-
menu te besede.

Naj torej konèno kapital zaène

slu�iti èloveštvu, ne obratno, kot je to
v sedanjem mezdnem kapitalizmu.

Družbena odgovornost
kot evropski izziv

Prihodnost sodobne Evrope je v vzpostavljanju konkurenènih, na znanju temeljeèih dru�b, ki kre-
pijo uravnote�en gospodarski in socialni razvoj in ki ohranjajo visoko stopnjo kohezivnosti in vklju-
èenosti; pogoj za razvoj v to smer pa so temeljne spremembe v ureditvi razmerij v dru�benem in
korporativnem upravljanju z vkljuèevanjem dela kot kapitalu enakovrednega temelja korporativ-
nega upravljanja. Rešitev je torej v spremembah, to je popravkih in dopolnitvah globalnega kapita-
lizma s sestavinami, ki jih obravnavamo kot vzvode dru�beno odgovornega upravljanja (dru�beno
odgovorno korporativno upravljanje, ekonomska demokracija in socialna ekonomija).

Revšèina ali socialna
izkljuèenost v EU

40 milijonov ljudi v EU �ivi v stanju hu-
dega pomanjkanja.. Med letoma 2008 in
2012 se je število ljudi, ki �ivijo v nevarnosti
revšèine ali socialne izkljuèenosti v EU po-
veèalo za pribli�no 6 milijonov (iz 118 mili-
jonov v letu 2010 do najvišje vrednosti 124
milijonov evrov 2012, v l. 2014 se je nato
zmanjšalo na pribli�no 122 milijonov).1 25

milijonov otrok je v EU izpostavljenih tvega-
nju revšèine ali izkljuèenosti.2

Zaveza voditeljev dr�av in vlad Evrop-
ske unije, za najmanj 20 milijonov zmanj-
šati število ljudi, ki sta jih prizadela ali jih
ogro�ata revšèina in socialna izkljuèenost
(strategije Evropa 2020) je znamenje za-
vedanja, kako velik je pomen socialne raz-
se�nosti za prihodnost Evrope. Vendar pa
se ti cilji ne uresnièujejo, saj zastavljeni
ukrepi v tej smeri niso zadostni!

Odpravo revšèine in socialne izkljuèe-
nosti naj bi dosegli z visokim zaposlovan-
jem (75-odstotna zaposlenost aktivnega
prebivalstva v starosti od 20 do 64 let),
vlaganji v raziskave in razvoj (3 % BDP EU
za nalo�be v raziskave in razvoj), z zmanj-
šanjem stopnje zgodnjega opušèanja šola-
nja pod 10 % in doseganjem najmanj 40 %
oseb v starosti od 30 do 34 let z visoko-
šolsko izobrazbo. Boljša izobrazba izboljša
zaposljivost in zni�uje revšèino, raziskave in
razvoj ter inovacije skupaj z uèinkovitejšo
rabo energije pomenijo boljšo konkuren-
ènost in nova delovna mesta, nalo�be v
èistejše okolje so del boja proti podnebnim
spremembam ter ustvarjajo nova podjetja
in delovna mesta.3

IZ TEORIJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN EKONOMSKE DEMOKRACIJE
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1Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy, 2016 edition, Euro-
pe 2020 strategy.
2The social dimension of the Europe 2020 strategy, A report of the Social protection committee (2011).
3 Na drugi strani, je doseganje ciljev glede podnebnih sprememb in energije je podprto s stvarnejšimi
ukrepi: emisije toplogrednih plinov za 20 % ni�je od ravni leta 1990, 20 % energije iz obnovljivih virov,
20-odstotno poveèanje uèinkovitosti rabe energije.
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EU se je v preteklih letih le še bolj od-
daljila od svojega cilja, to je le 96,4 mili-
jona ljudi, ogro�enih z revšèino do leta
2020. Podatki ka�ejo na narašèajoèe stop-
nje brezposelnosti in revšèine v EU. Za zdaj
ni nobenih znakov, ki bi kazali na napredek
pri odpravi tega stanja, saj bi lahko število
ljudi, ki jih ogro�a revšèina, do leta 2020
znašalo okoli 100 milijonov. Razmere so se

še posebej poslabšale v nekaterih dr�avah
èlanicah in so posledica poveèanja moè-
nega gmotnega pomanjkanja in dele�a gos-
podinjstev brezposelnih. Potrebni so uèin-
koviti ukrepi ne le na podroèju redistribu-
cije in sistemov socialnega varstva, tem-
veè tudi s prenovo razmerij med delom in
kapitalom.

Boj proti dohodkovni
neenakosti – boj
za prihodnost Evrope

EU bo toliko moèna, kolikor je moèan
njen najšibkejši èlen in toliko demokratièna,
kolikor bo povezovala vse dru�bene sku-
pine. EU, razklana na revne in bogate, ni niti
moèna niti demokratièna. Vendar pa poli-
tika EU ne ka�e zanimanja za konceptu-
alne spremembe dru�benega in ekonom-
skega reda ter nujno sistemsko prenovo
sodobnega kapitalizma. Z iskanjem »deja
vu«, �e preizkušenih in dvomljivo uspešnih,
zasilnih in zaèasnih izhodov se nakopièena

neravnote�ja le odlagajo. Potrebni so kore-
nitejši posegi za preoblikovanje mehaniz-
mov tr�nega gospodarstva.

Najveèji izziv sodobne Evrope je, kako
na novo urediti sistem ekonomskih, finan-
ènih, socialnih in drugih pravnih pravil, da
bo deloval bolj vkljuèujoèe in pravièneje, da
se razlike med bogatimi in revnimi ne bi po-
glabljale tudi v prihodnje. Prav zdajšnje ob-
dobje, ki je tudi obdobje preizkušnje EU,
mora zato biti obdobje iskanja novih odgo-
vorov na vprašanja gospodarskega in jav-

nega reda ter upravljanja v prihodnji EU,
kajti sicer nezaustavljivi dirki v dohodkov-
no neenakost in poglabljanje razlik med bo-
gatimi in revnimi tudi v Evropi ni videti kon-
ca.

Za dolgoroèen izhod iz krize se je treba
lotiti reševanja nekaterih temeljnih koncep-
tualnih in institucionalnih okvirov sodob-
ne kapitalistiène dru�be, ki prepreèujejo

dolgoroèno odpravljanje gospodarskih in
socialnih nesorazmerij. Potrebne so temelj-
ne spremembe v ureditvi razmerij v dru-
�benem in korporativnem upravljanju z
vkljuèevanjem dela kot kapitalu enakovred-
nega temelja korporativnega upravljanja.

Neuspešna Strategija EU
za gospodarsko rast
in delovna mesta

Po tej Strategiji EU 2020 bo Evropa
samo: pametnejša, bolj zelena, bolj vklju-
èujoèa, ne pa bolj solidarna in socialno pra-
viènejša. Strategija ohranja model social-
nega tr�nega gospodarstva; niti z besedo
ne omenja dru�bene odgovornosti in ne
ekonomske demokracije. Dokument Evro-
pa 2020 ne naèrtuje nobenih sprememb
socialno-ekonomskih razmerij. Kljub oèit-
nim sistemskim disfunkcijam evropskih
gospodarstev, ki se ka�ejo v cikliènih krizah
in akutnih krizah vse veèjega števila gospo-
darstev, Komisija EU ne predlaga nièesar,

kar bi kakor koli omajalo stoletja stare in
pre�ivete kapitalistiène vzorce upravlja-
nja in prilašèanja. Na dru�beni in globalni
ravni je to nezaustavljivo usmerjanje vse
veèjih dobièkov v vse veèjo gospodarsko
rast, kar poveèuje razlike med revnimi in
bogatimi ter zanemarja razvoj dru�bene bla-
ginje in socialni razvoj.

Na korporativni ravni je to pre�iveto,
vendar kljub temu, kot izkljuèno delujoèe
kapitalsko naèelo proporcionalnosti ude-
le�be v osnovnem kapitalu, kot temelja

upravljanja korporacije in prilašèanja njene-
ga dobièka ter obravnavanje dela, èeprav
inovativnega in visokokvalificiranega ter
kljuènega za ustvarjanje nove vrednosti, kot
stroška, plaèljivega po vsakokratni tr�ni
ceni.

Ciklièno ponavljanje svetovne gospo-
darske krize ter vse bolj izra�ena kriza iden-
titete EU (posebej po Brexitu) dokazuje ob-
nemoglost obstojeèih pristopov za dolgo-
roèno vzdr�evanje gospodarskega ravno-
vesja v nespremenjenih okvirih dru�benega
(oblastnega) in korporativnega upravljanja.

Prihodnost sodobne Evrope je v vzpo-
stavljanju konkurenènih, na znanju temel-
jeèih dru�b, ki krepijo uravnote�en gospo-
darski in socialni razvoj in ki ohranjajo viso-
ko stopnjo kohezivnosti in vkljuèenosti; po-
goj za razvoj v to smer pa so temeljne spre-
membe v ureditvi razmerij v dru�benem in
korporativnem upravljanju z vkljuèevanjem
dela kot kapitalu enakovrednega temelja
korporativnega upravljanja.

Zgodila se je ideološka konvergenca
sveta; ohranjanje enakega (kapitalistiène-
ga) ekonomskega sistema, ki je v preteklih
stoletjih ustvaril prepad med bogastvom in
revšèino pomeni ohranjanje in poglabljanje
tega prepada tudi v prihodnje. Rešitev je
torej v spremembah, to je popravkih in do-
polnitvah globalnega kapitalizma s sestavi-
nami, ki jih obravnavamo kot vzvode dru-
�beno odgovornega upravljanja (dru-
�beno odgovorno korporativno upravlja-
nje, ekonomska demokracija in socialna
ekonomija). Tu odloèilno vlogo odigra la-
hko prav Evropa, kot zibelka sodobne civili-
zacije ter èlovekovih pravic in dostojanstva.
Zato je toliko odgovornejša prav sedanja
razprava o prihodnosti povezav znotraj EU.

Paradigma vkljuèujoèe
rasti in blaginje?

Sistemska prenova znotraj prihodnje
EU mora vkljuèevati tudi ukrepe zoper po-
veèevanje dohodkovne in na splošno so-
cialne neenakosti. Uveljaviti je treba evrop-
sko paradigmo vkljuèujoèe rasti in blaginje.
To pa pomeni ukrepanje v smeri uravno-
te�enja dohodkov iz kapitala s dohodki iz
dela in priznanje, da je prav v nepriznavanju
dela kot dejavnika nove vrednosti temeljni
sistemski vzrok dohodkovne neenakosti
(»income inequality«). Pomeni, da bo zo-
per narašèanje razlik med ljudmi treba po-
seèi po globljih, torej sistemskih prijemih
glede razmerja med kapitalom in delom.

To je eno kljuènih podroèij dru�beno
odgovornega upravljanja, ki mora za urav-

Potrebni so uèinkoviti ukrepi ne le na podroèju
redistribucije in sistemov socialnega varstva, temveè
tudi s prenovo razmerij med delom in kapitalom.

EU, razklana na revne in bogate, ni niti moèna niti
demokratièna. Vendar pa politika EU ne ka�e

zanimanja za konceptualne spremembe dru�benega
in ekonomskega reda ter nujno sistemsko prenovo

sodobnega kapitalizma.
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navanje razmerij v prilašèanju kot temelj
prilašèanja poleg kapitala sistemsko po-
staviti tudi delo. Le tako bo razdelitev nove
vrednosti pravièna, saj bodo pri njej sode-
lovali poleg tistih, ki prispevajo kapital, tudi
tisti, ki so novo vrednost soustvarjali z de-
lom. Pri tem ne gre za premik od kapitala k

delu, torej iz enega v drug ekstrem, ampak
gre za to, da se ob kapitalu enakovredno
ob bok kot temelj prilašèanja postavi tudi
delo. Ne gre torej za nadomestitev kapi-
talizma z nekim drugim ekonomskim sis-
temom (kar smo �e videli v zgodovini), am-
pak za temeljit korektiv kapitalizma.

Potreben je nov razvojni pristop v EU.
Ta naj temelji na splošno sprejetih vred-
notah 21. stoletja in upošteva velike premi-
ke, ki jih v organizacijo èloveške dru�be,
predvsem v sferi proizvodnje, prilašèanja in
upravljanja, kot razvojno nujnost terja sko-
kovit tehnološki razvoj. Ta terja postopno
prenovo tisoèletne dogme, na kateri so bili
zgrajeni vsi dozdajšnji dru�benoekonomski
sistemi, tj. da je lastnina, ko se pretvori v
gospodarsko funkcijo in postane kapital,
edini legitimni in zato tudi edini zakoniti te-
melj upravljanja in prilašèanja, ter da delo,
pa naj bodi še tako visokokvalificirano to ni,

ampak je le produkcijski tvorec, ki se naja-
me na trgu. Izhodišèa novega razvojnega
modela predstavljajo naèine premagovanja
te dogme, ki �e stoletja generira nezaus-
tavljive prihodkovne neenakosti med ljud-
mi, ki v sodobnem èasu prerašèajo v nepo-
mirljive socialne razlike in naèine postop-

nega uvajanja razvojnega pristopa – gospo-
darska rast za vse ljudi.

V EU je treba je uveljaviti razvojni pri-
stop: gospodarska rast, od katere bodo
imeli korist vsi ljudje. Zgodovinsko uveljav-
ljeno prakso. da se dobièki poveèujejo hit-
reje od plaè in drugih socialnih prejem-
kov in transferjev, kar dolgoroèno poveèu-
je socialne razlike in hromi socialno dr�avo.
je treba premagati ne zgolj z redistribucij-
skimi mehanizmi, temveè z razliènimi �e
uveljavljenimi in novimi mehanizmi vklju-
èevanja dela v prilašèanje dodane vred-
nosti. EU mora vzpodbujati in uveljaviti za-
konodajo, po kateri se prese�ek iz gospo-
darjenja (dobièek) razdeli po naèelu in v
razmerju vlo�enega kapitala ter vlo�ene
vrednosti dela; z uveljavitvijo spremen-
jenega modela distribucije dobièkov se bo
postopno vzpostavila prihodkovna enako-

pravnost in omejilo narašèanje socialnih
razlik.

Sklep
To, kar �eli doseèi Gibanje za dru�beno

odgovornost, je postopna prilagoditev dru-
�benega in ekonomskega ustroja, na naèin,
da se postopno zaustavi poglabljanje razlik
med bogatimi in revnimi. Pri tem izhajamo
iz tega, da je delo vse bolj kvalificirano, da
je zanj potrebna vse veèja stopnja znanja in
usposobljenosti, ter je zato vse veèje vred-
nosti v razmerju do vrednosti preostalih
produkcijskih tvorcev. To je pot rešitve pa-
radoksa, v katerem se je znašlo èloveštvo
zaradi prevelike uèinkovitosti prevladujo-
èega ekonomskega sistema pri ustvarjanju
dohodkovnih neenakosti znotraj èloveštva.
Socialna razklanost èloveštva �e posega v
sfero èlovekovih pravic in dostojanstva naj-
revnejših ter splošno deprivilegiranih slo-
jev, zato se mora EU v obdobju, ko se inten-
zivno ukvarja sama s seboj, ne le globoko
zamisliti, temveè s svojim zgledom ponuditi
èloveštvu prenovljen vzorec sobivanja.

Na teh izhodišèih med drugim temelji
tudi nedavno sprejeta listina Gibanja za dru-
�beno odgovornost z naslovom »10 te-
meljnih zahtev za dru�beno odgovor-
nost«, ki jo je doslej podpisalo �e veè kot
80 uglednih slovenskih znanstvenikov in
drugih posameznikov ter civilnodru�benih
organizacij in jo v nadaljevanju objavljamo v
celoti.

Z uveljavitvijo spremenjenega modela distribucije
dobièkov se bo postopno vzpostavila prihodkovna

enakopravnost in omejilo narašèanje socialnih razlik.

PREAMBULA
Izhajajoè iz tradicije razsvetljenstva in racionalizma, ki sta

omogoèila nesluten tehnološki, gospodarski in dru�beni razvoj so-
dobnega sveta, vidimo dru�beno odgovorno ravnanje do prihodnjih
rodov v tem, da se kot podlaga dru�benemu in politiènemu delo-
vanju odloèneje kot doslej vzpostavijo svoboda in dostojanstvo
posameznika, znanje, izobra�evanje in ustvarjalno delo, katerega
cena se oblikuje predvsem po naèelu prispevka dodani vrednosti
in manj na trgu delovne sile. Dru�bena odgovornost je odgovor-
nost vsakogar – posameznikov in skupin, da v svojih �ivljenjskih in
dru�benih vlogah ravnajo tako, da so tudi drugim na voljo enako
kakovostni pogoji �ivljenja in da z uresnièevanjem svojih pravic ne
posegajo v pravice drugih. Dru�bena odgovornost je še posebej
odgovornost korporacij ter nosilcev kapitala in politiène oblasti
(dr�avnih organov in politiènih strank), da svojo dru�beno moè
uresnièujejo v mejah svojih pristojnosti v dobro vseh ljudi in okolja
in, da zagotavljajo enako kakovostne pogoje �ivljenja ljudem se-

danjega in prihodnjih rodov. To pomeni, da so odgovorni za gospo-
darski in dru�beni razvoj, za socialni polo�aj ljudi ter za prema-
govanje prevelike dohodkovne in s tem dru�bene neenakosti, ki
izvira iz izkorišèanja dela v prid kapitala in za udejanjanje èlove-
kovih pravic in dostojanstva tudi v razmerjih med delom in kapi-
talom, lokalno in globalno. Dru�beno odgovorno delovanje je treba
zagotavljati z ustrezno vzgojo in izobra�evanjem, uveljavljanjem
pravne dr�ave, hitrejšo odzivnostjo dr�avnih organov, etiko med-
sebojnega spoštovanja v vsakdanjem in politiènem �ivljenju ter veè
znanja. Skupni imenovalec 10 zahtev je: ali bo èloveštvo razvilo
dru�beno odgovornost kot vsakdanjo prakso, ali bo kmalu pro-
padlo, saj brez nje unièuje pogoje za svoj obstoj?

1. Dru�bena odgovornost do prihodnjih rodov

Dru�bena odgovornost do prihodnjih rodov v RS terja uvelja-
vitev programa ¨Gospodarska rast za blaginjo vseh ljudi¨, to je
programa razvojnih, ekonomskih in socialnih politik, ki bodo ude-

Gibanje za dru�beno odgovornost

10 temeljnih zahtev za družbeno odgovornost
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janjile uravnote�enje rasti dobièkov z rastjo plaè in socialnih dajatev,
z davèno podporo vlaganjem v razvoj èloveških zmogljivosti, v
nove zaposlitve in stanovanja predvsem za mlade. To terja kore-
nito posodobitev raziskovalnega in visokošolskega sistema, ta-
kojšnje poveèanje vlaganj v raziskave in razvoj ter v kakovostno
visoko šolstvo na raven povpreèja EU in nadaljnjo rast po stopnji
rasti BDP ter uresnièitev ustavno zajamèene avtonomnosti uni-
verze.

2. Dru�bena odgovornost
do starejših in do bolnih
Dru�bena odgovornost do starejših je skrb za varno starost ter

spodbujanje èim daljšega obdobja poklicnega dela ter mentorskih
aktivnosti ustvarjalnih in dela �eljnih starejših oseb, nadalje uvelja-
vitev zakonske obveznosti sprotne praviène valorizacije ter izpla-
èila vseh vrst pokojnin in drugih socialnih dajatev z rastjo plaè.
Vzpostaviti je treba pravico vsakogar, da tudi po upokojitvi še
naprej za plaèilo opravlja gospodarsko ali drugo ustvarjalno dejav-
nost (samostojni podjetniki, obrtniki, samostojni kulturni delavci,
visokošolski uèitelji, raziskovalci in drugi ustvarjalci) in je pri tem
davèno izenaèen z drugimi. Dru�bena odgovornost do bolnih terja
izboljšanje kakovosti storitev javnega zdravstva in skrajšanje èa-
kalnih dob. Ne pristajamo na javni sistem z omejenimi storitvami za
tiste prebivalce, ki si ne morejo privošèiti samoplaèništva in zaseb-
nih zavarovanj ter na razvoj zasebnega zdravstva z najsodobnejšo
opremo in najpodjetnejšimi zdravniki le za tiste prebivalce, ki si to
lahko privošèijo.

3. Dru�bena odgovornost do dela
(postopna odprava prekarnega dela)
Dru�bena odgovornost do dela in èlovekove ustvarjalnosti je

ustvarjanje mo�nosti za pravico do dostojnega in pošteno plaèa-
nega dela za vse ter za vzpostavitev dela kot podlage za socialne
pravice ter za pravico upravljanja in dela ustvarjene prese�ne doda-
ne vrednosti; terja tudi dosledno upoštevanje ekonomskih in social-
nih pravic, kot izhajajo iz zgodovinskega in kulturnega razvoja RS in
EU ter mednarodnih aktov. Dru�bena odgovornost do dela terja
omejevanje in postopno odpravo brezpravnega prekarnega dela
kot edine poti za pre�ivetje. Uveljaviti je treba naèelo: ‘vsako delo
šteje’ v smislu, da prinaša delavcu sorazmerno enake socialne pra-
vice in dohodke.

4. Dru�bena odgovornost do dela
je vrnitev dru�bene veljave delu
Dru�bena odgovornost do dela terja uveljavitev zakonskih pod-

lag za doloèanje korporacijskih pravic tudi na temelju dela in
razumevanje pravice do upravljanja in udele�be na dobièku kot
temeljne èlovekove pravice. Dru�bena odgovornost do dela terja:
a) uveljavitev obvezne udele�be zaposlenih v dobièkih gospodar-
skih dru�b, kadar dru�beniki namenijo dobièek za dividende (v do-
govoru med delavskimi predstavništvi in kapitalskimi organi kor-
poracije); b) vzpostavitev zakonskih podlag dele�ništva, da se
gospodarske dru�be lahko preoblikujejo v moderne dele�niške kor-
poracije in da se lahko ustanovijo kapitalsko delavske in delavske
korporacije. Potrebna je prenova korporacijske zakonodaje in zako-
nodaje o sodelovanju zaposlenih pri upravljanju podjetij in zavodov z
vkljuèitvijo obveznega dele�niškega dogovora na temeljni ravni in
na ravni kapitalsko povezanih dru�b. Terja tudi zakonsko ureditev in
spodbujanje ustanavljanja t. i. delavskih korporacij in delavskih za-

drug, v katerih delavec ni le nosilec najete delovne sile – proleta-
rec in torej ni v mezdnem razmerju, ampak je konstitutivni èlan
zdru�be.

5. Dru�bena odgovornost do podjetništva
Dru�bena odgovornost do podjetništva je vzpostavljanje bist-

veno ugodnejših podpornih in s tujimi investitorji izenaèenih pogojev
za investiranje ter za razvoj podjetniške pobude in ustvarjalnosti ter
podjetništva v RS; podjetniki v RS so pomembni ustvarjalci nove
vrednosti in dru�benega bogastva ter glavni motor gospodarske ra-
sti in novih zaposlitev. Tako kot vsako ustvarjalno delo tudi pod-
jetništvo temelji na inovaciji in prevzemanju tveganj, zato predstavlja
samostojno podlago za pravice upravljanja in udele�be na pre-
se�ni dodani vrednosti.

RS mora sprejeti dolgoroèni program razvoja podjetništva do l.
2050 z jasno vizijo podjetniškega podpornega okolja v prihodnosti,
upoštevaje spoznanje, da mora upravljanje hitro rastoèega, dina-
miènega podjetja temeljiti na podjetniški viziji in kulturi ter na pod-
jetnikovi dru�beni odgovornosti za rast in dru�beni razvoj ter bla-
ginjo.

6. Dru�beno odgovorno
korporacijsko upravljanje
Dru�beno odgovorno korporacijsko upravljanje terja takojšen

sprejem Dr�avnega programa dru�bene odgovornosti korporacij,
nosilcev kapitala in politiène oblasti (dr�avnih organov in politiè-
nih strank), ki naj zavezuje vse, da na svoji ravni oblikujejo strategije
dru�bene odgovornosti, korporacije pa posebej, da namenijo zakon-
sko doloèen odstotek èistega dobièka za strateško opredeljene na-
mene svoje odgovornosti do širše dru�bene skupnosti. Korporativ-
na dru�bena odgovornost je dol�nosti in odgovornosti organov
vodenja in nadzora gospodarskih dru�b. Dru�beno odgovorno kor-
poracijsko upravljanje terja uveljavitev odškodninske odgovornosti
èlanov (nadzornih) svetov ter direktorjev oziroma ravnateljev tudi
delavcem, partnerjem, obmoèni in dru�beni skupnosti in drugim
déle�nikom in ne zgolj delnièarjem; v korporacije ne investirajo in v
njih ne tvegajo le veèinski delnièarji, ampak tudi manjšinski delnièar-
ji, zaposleni, dobavitelji, upniki, obmoène in širša skupnost. Dru�be-
no odgovorno upravljanje terja tudi dopolnitev korporacijske zako-
nodaje v podporo uèinkovitejšemu varstvu malih delnièarjev, var-
stva v primerih konflikta interesov in kršitve pravil o integriteti
ter za hitrejši razvoj socialne ekonomije, in sicer predvsem social-
nega podjetništva in delavskega delnièarstva in zadru�ništva.

7. Dru�beno odgovorno upravljanje
javnega premo�enja
Dru�beno odgovorno upravljanje javnega premo�enja terja

verodostojno loèitev nadzorstvene od regulatorne funkcije pri
upravljanju dr�avnega premo�enja (vlada ne more biti skupšèina
SDH); prenehati je treba s politiènim kadrovanjem in uzakoniti
zavezujoèe visoke standarde usposobljenosti (npr. dr�avni stro-
kovni izpit) in integritete za nadzornike in direktorje dru�b v dr�avni
ter obèinski lasti. Dru�beno odgovorno upravljanje javnega premo-
�enja terja, da se zaposlenim, ki jim je bila odvzeta pravica do last-
ninjenja javnih podjetij, povrne to pravico po enakih merilih, kot so
jo u�ivali vsi drugi zaposleni. Dru�beno odgovorno upravljanje
javnih zavodov terja njihovo zakonsko razvrstitev na dr�avne (pro-
raèunske) in samostojne (tr�ne); pri samostojnih zavodih, ki redno
ustvarjajo vsaj 75 % prihodkov s prodajo na trgu, naj velja ureditev
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korporacijskega upravljanja in odgovornosti po vzoru zasebnih kor-
poracij in izkljuèitev zaposlenih iz sistema javnih uslu�bencev.

8. Dru�beno odgovorno javno upravljanje
Dru�beno odgovorno javno upravljanje mora temelji na naèelu

neposredne demokracije, ki zagotavlja neposreden vpliv dr�avljanov
na izbiro predstavniških teles z mo�nostjo odpoklica ter vkljuèe-
vanje civilno dru�benih gibanj in pobud v odloèanje. Terja tudi
uveljavitev naèela znanstvene preverljivosti, ki zagotavlja, da imajo
predlagani zakoni, ukrepi itd. trdno in interdisciplinarno izkustveno
podlago (na primer glede vprašanj varstva okolja, zdravstva, izo-
bra�evanja); terja polno uveljavitev naèela civilizacijskega soglas-
ja, ki zagotavlja uvedbo meddr�avno dogovorjenih standardov èlo-
vekovih pravic (OZN), pravic iz dela (ILO), kakovosti �ivljenja (WHO,
FAO). Izogibanje uporabe la�nih in nepreverjenih informacij, zlo-
rabe èustev ljudi (ksenofobije in drugih fobij, nacionalizma, rasiz-
ma…) ter populizma v politiène namene je temelj dru�beno odgo-
vornega javnega upravljanja in moralna podstat za odloèen spopad
z krizo strankarskega sistema in partitokratsko demokracijo, ki se
širi v krizo parlamentarizma in politiènega sistema. Dru�bena odgo-
vornost do javnega upravljanja terja uvajanja sodobnih oblik nepo-
srednega izrekanja, ki jih omogoèata digitalizacija in informacij-
ska dru�ba; v izvajanje oblasti (ne le v dialog z oblastjo) bi morali biti
poleg politiènih strank in v tekmovanju z njimi vkljuèeni tudi repre-
zentativni del civilne dru�be in institucije znanosti. Volilni sistem v
RS je neustaven, saj ne omogoèa neposrednega in odloèilnega
vpliva volivca na izbiro kandidatov. Volilni sistem tudi ne zagotavlja
uporabe najboljših èloveških zmogljivosti iz intelektualnih središè po
Sloveniji oziroma izbire najbolj ustreznih ljudi v upravljanje dr�ave. V
ustavno skladnem volilnem sistemu je treba uveljaviti odgovornost
poslancev njihovim volivcem tudi z mo�nostjo odpoklica.

9. Dru�bena odgovorna zunanja
in varnostna politika
Dru�bena odgovorna zunanja in varnostna politika terja, da

RS uredi svoje meje (s Hrvaško to traja �e veè kot 25 let) in druga
razmerja (Avstrijska dr�avna pogodba) s sosedi; terja tudi, da RS
svoje interese na obrambnem podroèju uveljavlja s poklicno voja-
ško sestavo, ki jo mora vzpostaviti, okrepiti in uèinkovito organi-
zirati. Dejavna zunanja politika RS, ki se odziva na spreminjajoèe se

mednarodno in varnostno okolje EU je temeljni okvir nacionalne
varnosti RS. Dru�bena odgovorna zunanja politika je vkljuèevanje v
vseevropsko prometno omre�je, ki je tesno povezano s koprskim
pristanišèem in navezavo na prometno os Baltik–Jadran, s tem pa z
našim mestom v alpsko-jadransko-podonavskem prostoru, v Sred-
nji Evropi in Sredozemlju. Ta geopolitièna obmoèja, ki so tudi naša
najpomembnejša tr�išèa in skupni kulturni prostor, naj bodo v �a-
rišèu dejavnosti slovenske zunanje politike. Celovita ureditev na-
sledstvenih vprašanj je najpomembnejša toèka dvostranskih od-
nosov z dr�avami regije. RS mora še naprej podpirati vkljuèevanje
dr�av Zahodnega Balkana v evro povezave ter obstoj in razvoj
avtohtonih slovenskih narodnostnih skupnosti v štirih sosednjih dr-
�avah.

10. Dru�bena odgovornost do zgodovine
Dru�bena odgovornost sedanjih rodov do zgodovine terja, da

se upravljanje dru�be oèisti konstruktov post-resniènosti, kot so:
psevdo znanosti, alternativna medicina, zanemarjanje okoljske pro-
blematike, strašenje pred genetskimi raziskavami in poskusi, zavra-
èanje evolucionizma, odtegovanje èlovekovih pravic migrantom,
prekomerno narašèanje socialnih razlik itd. Kadarkoli v zgodovina je
politika tovrstne pojave vgradila v svojo doktrino in delovanja, je
dru�ba do�ivljala padce in katastrofe, kot so bile vojne in naravne
nesreèe. Politièna moè mora temeljiti na znanstveno preverjenih
resnicah in/ali zgodovinsko potrjenih civilizacijskih izkušnjah in se
ne sme sama brez te podlage proglašati za resnico.

Skokovit tehnološki razvoj terja opustitev staromodnih in pre-
�ivelih razmerij med delom in kapitalom, izkljuèno kapitalskega te-
melja upravljanja in prilašèanja in ukrepanje zoper poveèevanje
dohodkovne neenakosti z uveljavitvijo paradigme vkljuèujoèe rasti
in blaginje za vse ljudi.

Dru�bena odgovornost do prihodnjih rodov terja da se politika
vrne k temeljem racionalizma, resnici in objektivni stvarnosti ter
opusti populizem kot instrument uresnièevanja svojih ozkih in
kratkoroènih interesov. V snovanje dru�beno inovativnih rešitev
razvojnega prodora moramo vkljuèiti slovensko znanost, predvsem
akademije, univerze, visokošolske zavode, raziskovalne in sveto-
valne zdru�be ter široko razvejano in dru�beno vplivno civilno dru-
�bo in ne le oblastne in strankarske strukture.

Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije
Manifest civilne dru�be za razvoj Slovenije z nadnaslovom Za dru�bo blaginje v trdni mre�i �ivljenja
je odziv civilno-dru�benih organizacij in posameznikov (skupaj jih je pri pripravi sodelovalo veè kot
30), ki delujejo na podroèjih sociale, varstva okolja in gospodarstva, na aktualne dru�bene pro-
bleme. Namenjen je spodbujanju širše javne, politiène in akademske razprave o prihodnjih potreb-
nih korakih v Sloveniji in preseganju vsiljenega enoumja razvojne paradigme neoliberalnega kapi-
talizma.

Manifest je pripravljen ob zavedanju
odgovornosti naše generacije za prepre-
èitev dru�benega, ekološkega, gospodar-
skega in politiènega zloma, ki ga lahko

povzroèijo prepletene krize zaradi spremin-
janja podnebja, nasilnih konfliktov, prisilnih
migracij, narašèajoèih neenakosti, naraš-
èajoèe ksenofobije in finanène nestabilno-

sti, ter ob preprièanju, da imamo za to na
voljo tehnologije, know-how (znanje) in
finanèna sredstva, v dru�bi pa je potrebno
vzpostaviti novo razvojno miselnost, ki naj

Za dru�bo blaginje v trdni mre�i �ivljenja


