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blago, dobièek pa ne tr�na cena ni-
èesar.

Kot tretje, delo je, kot reèeno, ne-

loèljivo od èloveka in tudi iz tega raz-
loga, kot �e reèeno, niti teoretièno
sploh ne more (in nikakor tudi ne bi
smelo biti) tr�no blago. Tudi pravno
ga je prav iz tega razloga �e Filadel-
fijska deklaracija iz leta 1944 prepo-
vedala obravnavati kot tr�no blago.

Kaj sploh še ostane od
temeljev sedanje teorije
kapitalizma?

Praktièno niè, vsaj ne niè znan-
stveno zares konsistentnega in upo-
rabnega za 21. stoletje. Èas je, da
(tako kot je pred èasom v enem
svojih èlankov – sicer v nekem dru-

gem kontekstu, a ideja je vsekakor
dobra – predlagal Jo�e P. Damijan)
na ekonomske šole – sam bi temu
dodal tudi korporacijske in delovno-
pravne katedre pravnih šol – izobesi-
mo napise »Zaradi prenove zaprto«.
Še naprej teoretièno zagovarjati in
podpirati klasièni mezdni kapita-
lizem namreè danes v resnici ni niè
kaj bistveno manj abotno kot zago-
varjati su�njelastništvo ali fevdali-
zem.

Ekonomska
demokracija

Naslednja etapa razvoja kapita-
lizma je torej lahko le »ekonomska
demokracija« v pravem pomenu be-
sede. Postopno transformacijo aktu-

alnega mezdnega kapitalizma v eko-

nomsko demokracijo bo treba zaèeti s
temeljito institucionalno prenovo. In
sicer najprej z uvedbo resnega, ne
zgolj nekakšnega marginalnega so-
upravljanja in obvezne, ne zgolj ne-
kakšne prostovoljne udele�be delav-
cev pri dobièku, nato pa še s popolno
spremembo pravne zasnove kapita-
listiènega podjetja. Ta se mora (iz
današnjega »pravno personificira-
nega kapitala«) v konèni fazi nujno
preoblikovati v povsem »enakoprav-
no zdru�bo/korporacijo dela in kapi-
tala«, temeljeèo na sopodjetništvu in
popolni enakopravnosti njunih last-
nikov glede polo�aja in pravic v dru-
�benoekonomskem sistemu. Druge
ekonomske in pravne logike prepro-
sto ni.

Analiza družbene odgovornosti
v programih političnih strank

Prevladujoèi dr�avni kapitalizem v Sloveniji, s prete�nim delom gospodarstva in vseh javnih slu�b
pod veèinskim (lastniškim in regulatornim) nadzorom dr�ave prerašèa v neoliberalno vladavino
partitokracije, kjer le strankarsko razdeljeni izvoljenci upravljajo gospodarstvo in javne slu�be.
Poveèana gospodarska rast se usmerja prete�no v dobièke nosilcev kapitala in manj v prihodke od
dela. Na dolgi rok bo to dru�beno neenakost tudi v Sloveniji poveèevalo v neskonènost. To, kar
morajo doseèi novoizvoljene politiène elite, je predvsem sprememba politiènega sistema v RS, ki
bo omogoèil prilagoditev dru�benega in ekonomskega ustroja na naèin, da se v Sloveniji prepreèi
zaèetek poglabljanja prepada med bogastvom in revšèino. Pa gremo zdaj res v to smer?

Pomen dru�bene odgovornosti
in nov razvojni model

Èloveško delo, vlo�eno v pridobitno de-
javnost (èloveški kapital), je samostojni
produkcijski dejavnik in zato se mora
vzpostaviti kot samostojni pravni temelj

upravljanja in udele�be na dobièku. Izzivi
dru�be znanja so dosegljivi le z veèjo vel-
javo delu v razmerju do kapitala.

Nov razvojni model (gospodarska rast
v korist vseh) terja, da nosilci moèi pre-
vzamejo dru�beno odgovornost za postop-

no uravnote�enje rasti dobièkov in plaè
ter socialnih prejemkov:

• z doloèitvijo zakonske obveznosti gos-
podarskih dru�b, da namenijo za pro-
jekte dru�bene odgovornosti doloèen
odstotek neto dobièka,
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• z mehanizmi obvezne delavske udele�be
na dobièku ter delavskega delnièarstva
in z drugimi vzvodi razvojne, socialne in
davène politike v podporo ekonomski
demokraciji in socialni ekonomiji,

• z uveljavitvijo delavskih zadrug ter s
hitrejšim razvojem socialnih podjetij ter

• z uveljavitvijo dele�niških in delavskih
korporacij.

�al je tega v programih parlamentarnih
strank bolj malo.

Vprašanje, ki se utemeljeno zastavlja, je
torej: ali slovenska povolilna scena za-
gotavlja izhod iz brezbri�nosti do teh
vprašanj. Analiza programov sedanjih par-
lamentarnih strank glede naèrtovanih spre-
memb politiènega sistema, ki jo jedrnato
predstavljamo v nadaljevanju, ka�e na veli-
ko raznolikost v opredelitvi strank; iskanje
skupnih toèk, kot temeljev prihodnje ko-
alicije je ne le legitimno, temveè tudi edino
dru�beno odgovorno.

Nekatera podroèja dru�bene
odgovornosti v RS

Dru�bena odgovornost je odgovornost
vsakogar – posameznikov in skupin, še
posebej pa je odgovornost korporacij ter
nosilcev kapitala in politiène oblasti (dr�av-
nih organov in politiènih strank), da svojo
dru�beno moè uporabljajo v dobro vseh
ljudi, sedanjega in prihodnjih rodov. Dru-
�bena odgovornost oblasti je tudi odgovor-
nost za socialni polo�aj ljudi ter za prema-
govanje prevelike dru�bene neenakosti, ki
izvira iz izkorišèanja dela v prid kapitala, kot
tudi za spoštovanje èlovekovih pravic in
dostojanstva tudi v razmerjih med delom in
kapitalom.

Dru�bena odgovornost je individualna
in osebna, po naèelu: veèja so pooblastila
(politièna ali kapitalska moè, oblast),
veèja je odgovornost. Sankcija za dru�be-
no neodgovornost bi morala biti politièna,
etièna in pravna. Ugotovljeni odgovornosti
politiènih in korporativnih funkcionarjev bi
morala slediti sankcija prepovedi opravlja-
nja funkcije in odpoklic za vse politiène
funkcionarje (vkljuèno s poslanci). Dru�be-
na odgovornost bi morala vkljuèevati oblike
pravne odgovornosti, kot so: civilna, od-
škodninska in kazenska. To, da dr�ava ne
vzpostavi sistema sankcij dru�bene neod-
govornosti, je dober primer neodgovorno-
sti! Nesankcionirana dru�bena neodgovor-
nost spodbuja sovra�ni govor, politièno ne-

strpnost, aroganco in nova neodgovorna
ravnanja tudi v širšem krogu prebivalstva.

V nadaljevanju navajamo le nekatera
podroèja dru�bene odgovornosti, ki bi mo-
rala biti v ospredju prièakovanega program-
skega osredotoèenja slovenskih politiènih
strank v iskanju koalicijskega konsenza.
Taka je npr. dru�bena odgovornost do pri-
hodnjih rodov v RS, ki terja uveljavitev
programa “Gospodarska rast za blaginjo
vseh ljudi,” to je programa pospešenih vla-
ganj v slovensko znanje, kulturo in razvoj
ter zmanjšano obdavèitev dela na raèun
veèje obdavèitve premo�enja in kapitala.

Ali pa dru�bena odgovornost do dela
in èlovekove ustvarjalnosti, ki pomeni
postopno odpravo brezpravnega prekarne-
ga dela in vrnitev dru�bene veljave delu; to
je pravica do dostojnega in pošteno plaèa-

nega dela za vse ter vzpostavitev dela kot
podlage za korporacijske pravice in ude-
le�bo na dobièku.

V ospredju bi moralo biti tudi dru�beno
odgovorno upravljanje javnega premo-
�enja, kar terja verodostojno loèitev nad-
zorstvene od regulatorne funkcije ter prene-
hanje s politiènim kadrovanjem, ki je neza-
konito, nedemokratièno in posega v èlove-
kovo dostojanstvo pa tudi uzakonitev za-
vezujoèih visokih standardov usposoblje-
nosti in integritete za nadzornike in direk-
torje dru�b v dr�avni ter obèinski lasti.

Pomembna sestavina dru�bene odgo-
vornosti je tudi izogibanje uporabe la�nih
in nepreverjenih informacij, zlorabe èus-
tev ljudi (ksenofobije in drugih fobij, nacio-
nalizma, rasizma…) ter populizma v poli-
tiène namene. To je temelj dru�beno od-
govornega javnega upravljanja in moralna
podstat za odloèen spopad s krizo stran-
karskega sistema, ki se širi v krizo parla-
mentarizma in politiènega sistema; ta terja
tudi prenovo volilnega sistema v RS, saj ne
omogoèa neposrednega in odloèilnega
vpliva volivca na izbiro kandidatov ter uvel-
javitev odgovornost poslancev njihovim vo-
livcem tudi z mo�nostjo odpoklica.

Dru�bena odgovornost
in politiène stranke

Gibanje za dru�beno odgovornost je
pred letošnjimi dr�avnozborskimi volitvami
analiziralo programe osmih parlamentarnih
strank, ter stranke Lista Marjana Šarca
(LMŠ), ki je bila po napovedih volilnih re-
zultatov v samem vrhu1. Iz te analize povze-
mamo nekatere skupne ugotovitve in tudi
primerjamo nekatere posamiène ocene.

(Ne)razumevanje bistva
dru�bene odgovornosti

Velja splošna ugotovitev, da dru�bene
odgovornosti politiène stranke ne razu-
mejo kot temeljni vzvod demokracije in
kot ogledalo demokratiènosti dru�be
(standard dru�bene odgovornosti ustreza
stopnji demokratiènega napredka). V nji-
hovih politiènih programih, dru�bena odgo-

vornost skoraj ni omenjena (izjema sta SD
in SMC, ki jo uporabljata kot neizdelano po-
litièno frazo).

Podobno je z dru�beno neenakostjo:
Levica, SD, DESUS in SMC sicer omenjajo
udele�bo delavcev na dobièku in delavsko
delnièarstvo, vendar pa nobena stranka ne
vidi svoje dru�bene odgovornosti v tem, da
predlaga korenitejše posege v razmerje
med kapitalom in delom, kar edino lahko
prepreèi, da tudi Slovenija ne gre po poti
nepomirljivih dru�benih neenakosti v so-
dobnem svetu.

Programi politiènih strank tudi ne za-
znavajo, da je dru�bena odgovornost no-
silcev politiène (dr�ave, obèin, strank...) in
ekonomske (nosilcev kapitala) oblasti, da
svojo dru�beno moè uresnièujejo zako-
nito in v mejah svojih pristojnosti, v dobro
vseh ljudi in okolja, da zagotavljajo enako
kakovostne pogoje �ivljenja ljudem sedan-
jega in prihodnjih rodov in da so odgovorni
za gospodarski in dru�beni razvoj, za soci-
alni polo�aj ljudi. Še posebej ni razume-
vanja, da so prav oni, kot nosilci politiène
pobude in oblasti odgovorni za premago-
vanje prevelike premo�enjske in dohodkov-
ne ter s tem dru�bene neenakosti, ki izvira iz
izkorišèanja dela v prid kapitala ter za ude-
janjanje èlovekovih pravic in dostojanstva
tudi v razmerjih med delom in kapitalom, v
Sloveniji in tudi globalno.

1 Gibanje za dru�beno odgovornost, 2018, Neobjavljeno gradivo: Pregled programov politiènih strank
glede na 10 zahtev Gibanja za dru�beno odgovornost.

Èloveško delo, vlo�eno v pridobitno dejavnost
(èloveški kapital), je samostojni produkcijski dejavnik

in zato se mora vzpostaviti kot samostojni pravni
temelj upravljanja in udele�be na dobièku.
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Dru�bena odgovornost je še posebej
odgovornost nosilcev oblasti v javnih (ob-
lastnih) institucijah (dr�avni organi, javne
agencije, skladi in zavodi, politiène stranke,
sindikalna, delodajalska in druga zdru�enja)
in zasebnih korporacijah, da ravnajo v do-
bro dru�bene skupnosti, vestno, pošteno, v
mejah pooblastil, vendar tudi tem vprašan-
jem stranke ne namenjajo potrebne pozor-
nosti.

Skupne znaèilnosti
in razlike v programih

Programi politiènih strank se med seboj
zelo razlikujejo po obsegu in kakovosti,
torej po stopnji dru�bene odgovornosti do
volivcev; le dva programa od osmih sta
reformna, terjata spremembo politiènega
sistema in ustavne spremembe (LMŠ in
LEVICA); trije programi so izraziteje ideo-

loški, postavljajo program v zgodovinski
kontekst z jasnim ideološkim okvirom
(SDS, SD, LEVICA); štirje programi izsto-
pajo po kakovosti, so bolj celoviti, razde-
lani, argumentirani in konsistentni (SD,
SDS, LEVICA, SMC).

Programi imajo nekatere skupne zna-
èilnosti. Programi ne temeljijo na dolgo-
roèni in globalni strateški premisi sedan-
jega polo�aja Slovenije: ne zaznavajo in
zato ne jemljejo za izhodišèe odpravo te-
meljev dru�bene neenakosti. Programi ne
temeljijo na dru�beni odgovornosti, kot se
zahteva za nosilce dru�bene moèi. Veèina
ukrepov ne temelji na skrbnih analitiènih
podlagah, temveè bolj na politiènih ocenah.
Šibka toèka programov je tudi nerealnost v
smislu nekonsistentnosti poveèanja dr�av-
nih izdatkov z viri.

Analiza naèrtovanih
sprememb na podroèju
politiènega sistema

Osrednje vprašanje, ki ga poizkušamo
analizirati, je, ali obstaja dovolj politiène
enotnosti za prepotrebne spremembe po-
litiènega sistema, kot temelja za spremem-
bo paradigme dru�benega razvoja Slove-
nije.

Zahteve Gibanja za dru�beno
odgovornost

Gibanje za dru�beno odgovornost je v
8. od 10 zahtev za dru�beno odgovornost

postavilo, da mora dru�beno odgovorno
javno upravljanje temeljiti na naèelu nepo-
srednega vpliva dr�avljanov, ki zagotavlja
neposreden vpliv dr�avljanov na izbiro
predstavniških teles z mo�nostjo odpoklica
ter vkljuèevanje civilno dru�benih gibanj
in pobud v odloèanje. Terja tudi uveljavitev
naèela znanstvene preverljivosti, ki zago-
tavlja, da imajo predlagani zakoni, ukrepi
itd. trdno in interdisciplinarno podlago (na
primer glede vprašanj varstva okolja, zdrav-
stva, izobra�evanja); terja polno uveljavitev
naèela civilizacijskega soglasja, ki zago-
tavlja uvedbo meddr�avno dogovorjenih
standardov èlovekovih pravic (OZN), pravic
iz dela (ILO), kakovosti �ivljenja (WHO,
FAO). Izogibanje uporabe la�nih in nepre-
verjenih informacij, zlorabe èustev ljudi
(ksenofobije in drugih fobij, nacionalizma,
rasizma…) ter populizma v politiène name-

ne je temelj dru�beno odgovornega javnega
upravljanja in moralna podstat za odloèen
spopad s krizo strankarskega sistema in
partitokratsko demokracijo, ki se širi v krizo
parlamentarizma in politiènega sistema.
Dru�bena odgovornost do javnega uprav-
ljanja terja uvajanja sodobnih oblik nepo-
srednega izrekanja, ki jih omogoèata di-
gitalizacija in informacijska dru�ba; v
izvajanje oblasti (ne le v dialog z oblastjo) bi
morali biti poleg politiènih strank in v tek-
movanju z njimi vkljuèeni tudi reprezenta-
tivni del civilne dru�be in institucije znano-
sti. Volilni sistem v RS ne omogoèa ne-
posrednega in odloèilnega vpliva volivca na
izbiro kandidatov. Volilni sistem tudi ne za-
gotavlja uporabe najboljših èloveških zmo-
gljivosti iz intelektualnih središè po Sloveniji
oziroma izbire najbolj ustreznih ljudi v
upravljanje dr�ave. V ustavno skladnem
volilnem sistemu je treba uveljaviti odgo-
vornost poslancev njihovim volivcem tudi
z mo�nostjo odpoklica.

Splošne ugotovitve iz analize
politiènih programov

Takoj lahko ugotovimo, da z izjemo
dveh strank (LMŠ in Levica), stranke ne
naèrtujejo veèjih sprememb politiènega
sistema v RS. Predvsem pa, vsaj ne od-
krito, ni videti zavzetosti za nujne spre-
membe v razmerjih med delom in kapi-
talom, kot smo jih opredelili uvodoma. Prav
tako se navedena 8. zahteva le deloma

pojavlja v programih politiènih strank. Dveh
zahtev iz navedene 8. zahteve Gibanja za
dru�beno odgovornost nima v programu
nobena stranka, to je naèelo znanstvene
preverljivosti (da imajo predlagani zakoni,
ukrepi itd. trdno in interdisciplinarno pod-
lago, na primer glede vprašanj varstva okol-
ja, zdravstva, izobra�evanja) in naèelo ci-
vilizacijskega soglasja (zagotavlja med-
dr�avno dogovorjenih standardov èloveko-
vih pravic).

Tako npr. program SDS nima nobenih
opredelitev glede neposredne demokracije,
z mo�nostjo odpoklica poslancev in tudi ne
glede vkljuèevanja civilne dru�be v odlo-
èanje ter glede sodobnih oblik neposred-
nega izrekanja, ki jih omogoèa digitalizacija.
Program SDS tudi nima opredelitev glede
zlorab la�nih in nepreverjenih informacij,
èustev ljudi (ksenofobije in drugih fobij, na-
cionalizma, rasizma…) ter populizma in ne
glede krize strankarskega sistema in parla-
mentarizma, politiènega sistema.

Tudi programi LMŠ, SD, DESUS in ZAB
nimajo opredelitev glede neposredne de-
mokracije (odpoklic poslancev). Program
SD nima opredelitev glede sprememb volil-
nega sistema. Program SMC ne omenja
posebej dru�bene odgovornosti, niti dr�av-
nega programa dru�bene odgovornosti kor-
poracij, nosilcev kapitala in politiène ob-
lasti.

Skupni temelji za spremembe
politiènega sistema

Daleè najbolj daljnose�ne spremem-
be politiènega sistema predlagata Program
LMŠ in Program Levice.

Tako npr. LMŠ predlaga spremembe
pri organizaciji dr�avne oblasti (Predsednik
vlade, sam imenuje in razrešuje ministre
svoje vlade (polno mandatarstvo. Ustavna
pristojnost predsednika RS, da v sodelo-
vanju s Sodnim svetom imenuje sodnike
Ustavnega sodišèa Republike Slovenije, da
lahko da odlo�ilni veto). Program LMŠ
predlaga poveèanje pristojnosti in odgo-
vornost predstojnikov in uradnikov, omeji-
tev sodniškega mandata na 12 let in po-
novne izvolitve ter poveèanje odgovornosti
sodnikov in to�ilcev za napaène in pre-
poèasne odloèitve; predlaga tudi uèinko-
vitejše vodenje in upravljanje javnih zdrav-
stvenih zavodov z veèjo avtonomijo in
odgovornostjo vodstvenih in nadzornih or-
ganov ter profesionalizacijo vodenja v izo-
bra�evanju; predlaga tudi uèinkovitejši
nadzor nad upravljanjem v dr�avnih pod-
jetjih in veèjo dru�beno odgovornost gos-

Izzivi dru�be znanja so dosegljivi le z veèjo veljavo delu
v razmerju do kapitala.
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podarskih dru�b podjetnikov. Program LMŠ
podpira spremembo volilnega sistema z
ukinitvijo okrajev in z uvedbo absolutnega
preferenènega glasu;

Levica se s programom zavzema za
veèji vpliv na delovanje politiène oblasti z
uvedbo participatornih proraèunov na dr-
�avni in lokalni ravni ter zagotovitev partici-
pacije na vseh ravneh odloèanja, vkljuèno z
demokratiènim nadzorom delovanja javnih
institucij; zahteva uveljavitev mo�nosti od-
poklica politiènih funkcionark in funkcio-
narjev (uvedba instituta odpoklica funkcio-
narjev, tako �upanov in obèinskih svetnikov
kakor poslancev); predlaga veliko višji stan-
dard delavskega soupravljanja in èim prej-
šnjo regionalizacijo Slovenije z ustanovit-
vijo manjšega števila avtonomnih regij; ter-
ja sprostitev omejitev glede zakonov, o ka-
terih je dopusten zakonodajni referendum;
podpira tudi spremembo volilnega sistema,
s ciljem zagotoviti najveèji mo�ni vpliv
dr�avljank in dr�avljanov na izbiro politiènih
predstavnikov.

Program SDS podpira èim manj ne-
posrednega dr�avnega lastništva v gospo-
darstvu, pluralizem lastništva in odstranitev
centrov moèi, ki temeljijo na lastniških in
politiènih monopolih; SDS podpira decen-
tralizacijo in dekoncentracijo upravnih na-
log, usklajenih s projektom regionalizacije
in pokrajin. SDS podpira uravnote�enost
zastopanja spolov v politiènem in dru�be-
nem delovanju, ne pa v gospodarstvu. SDS
podpira spremembe volilnega sistema, ki
bo izboljšal enakomerno zastopanost in
neposredno veèinsko izbiro volivcev.

SMC uvaja institut ne-izvoljivosti za
pravnomoèno obsojene nad 6 let; izgubo
pravice do javnih sredstev za politiène
stranke v doloèenih primerih; dopolnitev
proporcionalnega volilnega sistema s pre-
ferenènim glasom; pilotsko uvedbo e-voli-
tev na predèasnem glasovanju in glaso-
vanja iz tujine. SMC podpira preoblikovanje
javnih zavodov za bolj transparentno, go-
spodarno in odgovorno izvajanje javnih
slu�b; �eli poveèati uèinkovitost delovanja
javnih agencij.

DESUS je za nekatere spremembe po-
litiènega sistema: ukinitev DS, zmanjšanje
števila ministrstev, ustanovitev pokrajin ter,
da sodnik pridobi trajni mandat na podlagi
veèletnega uspešnega dela v pravosodju in
pozitivne ocene pristojnega pravosodnega
sveta. DESUS je v programu proti temu, da
se zasebni zavodi financirajo iz proraèuna
in proti podeljevanju koncesij zasebnim
univerzam.

SD v programu zagotavlja, da bodo
vzpostavili sisteme za ugotavljanje volje
ljudstva in posledièno ravnanje dr�avnih

organov, da bodo razvijali prakse sodelo-
vanja ljudi pri odloèanju. Okrepljeno bo
sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri
naèrtovanju javnih politik in predpisov. Pre-
novili bodo upravljanje in vodenje zdrav-
stvenih organizacij v smeri veèje avtono-
mije, odgovornosti in usposobljenosti. Nov
bo model upravljanja v javnem sektorju s
prenovo zakonodaje, statusne ureditve in
upravljavskega modela (po zgledu priprav-
ljenih rešitev o negospodarskih javnih slu-
�bah).

ZAB podpira uvedbo participativnega
proraèuna v obèinah, E-volitve, volitve na
delovni dan, in reformo volilnega sistema
(preferenèni glas); podpira tudi uvedbo
volilne pravice s 16 leti.

Èe povzamemo je najveè podpore za
bolj neposreden vpliv ljudi na izbiro pred-
stavnikov; spremembe volilnega sistema
naslavlja 5 strank, in sicer SDS, SMC,
LEVICA, ZAB, LMŠ, kar je dobra osnova za
politiène pobude v tej smeri. Vkljuèevanje
civilne dru�be v odloèanje naslavlja 5
strank (SD, SMC, LEVICA, ZAB, LMŠ).
Digitalizacijo volitev in odloèanja podpira
5 strank (LMŠ, SD, SMC, LEVICA, ZAB);

mo�nost odpoklica izvoljenih predstav-
nikov podpira le ena stranka (LEVICA).

Kako do koalicije za dru�beno
odgovornost?

Programi parlamentarnih politiènih
strank so zelo raznoliki; tako po ambicijah
za spremembe politiènega sistema, kot tudi
glede osredotoèanja na razliène razvojne in
socialne probleme. Iskanje skupnih toèk
kot temeljev prihodnje koalicije je ne le le-
gitimno in dr�avotvorno, temveè tudi edino
dru�beno odgovorno. Politièni in strokovni

dialog med vsemi strankami in tudi med
strankami in civilno dru�bo je condicio sine
qua non. Izkljuèevanje katerekoli stranke
pri iskanju politiènega soglasja in izrinjanje
civilne dru�be iz strokovne in interesne
razprave o novi razvojni paradigmi je ne-
demokratièno in dru�beno neodgovorno.

Seveda pa ima vsaka stranka pravico,
da presodi, s katerimi strankami lahko ob-
likuje politièno partnerstvo (koalicijo) in s
katero stranko to zaradi razlik v politièni
usmeritvi ali naèinu delovanja, ne gre. Tako
kot je skladno z demokratièno tradicijo, da
je k aktivni vlogi pri sestavljanju koalicije
najprej povabljena stranka, ki je dosegla
relativno veèino, je tudi povsem skladno z
demokratièno tradicijo, da vse druge stran-
ke vodijo dialog o morebitnih skupnih toè-
kah politiènega partnerstva. Vodilo te pre-
soje je eno samo, namreè katera skupina je
sposobna oblikovati soglasje o kljuènih
toèkah razvojnega preboja Slovenije, ki
bo oprta na èvrsto parlamentarno in po-
sledièno tudi vladno veèino za uèinkovito
uresnièevanje skupaj postavljenih ciljev. Le
na ta naèin ohranjamo upanje na dru�beno
odgovorno koalicijo.

Nobena od politiènih strank �al ne vidi svoje dru�bene
odgovornosti v tem, da predlaga korenitejše posege v
razmerje med kapitalom in delom, kar edino lahko

prepreèi, da tudi Slovenija ne gre po poti nepomirljivih
dru�benih neenakosti v sodobnem svetu.

Iz dokumenta »10 zahtev za dru�beno odgovornost«
»Dru�bena odgovornost do dela terja uveljavitev zakonskih podlag 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 gospodarskih dru�b, kadar dru�beniki namenijo dobièek za dividende (v
dogovoru med delavskimi predstavništvi in kapitalskimi organi korporacije); b) vzpostavitev zakonskih podlag dele�ništva, da se
gospodarske dru�be lahko preoblikujejo v moderne dele�niške korporacije in da se lahko ustanovijo, kapitalsko delavske in
delavske korporacije.«


