
UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 
 

EKONOMSKE KOOPERACIJE: TEORETIČNE 
 IDEJE IN POSKUSI V PRAKSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ljubljana, september 2003                                                           MIRJANA OGRIN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Z J A V A  
 
 

 
Študentka  MIRJANA OGRIN   izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela,  

ki sem ga napisala pod mentorstvom   prof. dr. Andrej Sušjan    in dovolim objavo 

diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 

 

 

V Ljubljani, dne  05. 09. 2003                                                                          Podpis: 

                  Mirjana Ogrin 



 

1. UVOD................................................................................................................................................................... 1 

2. OBDOBJE 18. IN 19. STOLETJA ....................................................................................................................... 3 

2.1. ŽIVLJENJSKI POGOJI V 18. IN 19. STOLETJU.................................................................................... 3 

2.2. SOCIALISTI.............................................................................................................................................. 5 

2.3. KARL MARX (1818–1883) .................................................................................................................... 12 

3. OBDOBJE OD KONCA 19. STOLETJA DO 2. SVETOVNE VOJNE ............................................................ 14 

3.1. DRUŽBENOEKONOMSKE OKOLIŠČINE.......................................................................................... 14 

3.2. FABIANIZEM......................................................................................................................................... 17 

3.3. REVIZIONIZEM..................................................................................................................................... 19 

3.4. SINDIKALIZEM IN GUILD SOCIALIZEM ......................................................................................... 19 

4. KOOPERATIVNO UDEJSTVOVANJE V SODOBNEM SVETU (20. stoletje) ............................................. 21 

4.1. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE V SODOBNEM SVETU (20. stoletje) ................................. 21 

4.2. RAZLIČNE OBLIKE UDEJSTVOVANJ............................................................................................... 23 

4.3. IZRAELSKI KIBUCI .............................................................................................................................. 24 

4.4. KRATEK PREGLED KOOPERATIVNIH GIBANJ V VELIKI BRITANIJI........................................ 27 

4.5. KOOPERACIJSKO GIBANJE NA DANSKEM .................................................................................... 31 

4.6. ITALIJA: KOOPERATIVA EMILIA ROMAGNA................................................................................ 32 

4.7. ŠPANIJA: PRIMER MONDRAGÒN ..................................................................................................... 35 

4.8. PREDNOSTI IN TEŽAVE ŽIVLJENJA V KOOPERACIJI .................................................................. 37 

5. REFORMA OBSTOJEČEGA SISTEMA Z UPOŠTEVANJEM IZKUŠENJ PREDHODNIH TEORIJ IN 

POSKUSOV ....................................................................................................................................................... 39 

6. SKLEP ................................................................................................................................................................ 44 

7. LITERATURA ................................................................................................................................................... 46 

8. VIRI .................................................................................................................................................................... 48 

 



 1

1 .  U V O D  
 
Za trenutek se ustavimo, udobno usedimo, trikrat globoko vdihnimo in pomislimo. Kakšen je bil 
danes naš dan? Veliko smo že opravili. Mnogo obveznosti izpolnili. A vendar zakaj? Kaj nas je 
danes gnalo naprej? Tisto silo, ki vpliva na to, ali nekaj storimo, bom poimenovala motivacija. 
Veliko nas je takih, ki večino stvari v dnevu naredimo, da bi zadovoljili svoje potrebe. Sledimo 
lastnim interesom, lastnim željam in lastnim ciljem. Šolamo se, da bi se izobrazili, delamo, da si 
pridobimo izkušnje in denar, ki nam bo omogočil, da si kupimo tisto, kar najbolj potrebujemo ali 
si najbolj želimo. Mladi (in tudi stari) radi potujemo, da bi si razširili obzorja. A žal čez meje 
naše lastne ekonomske usmerjenosti malokdaj sežemo, četudi prepotujemo na tisoče kilometrov. 
Živimo v sistemu, ki vsakodnevno spodbuja sebičen način razmišljanja. Nalaga nam 
odgovornost za lastno prihodnost, pri tem pa pozablja na druge. Sebičnost je globoko 
ukoreninjena v skorajda vsakem od nas. Če res dobro premislimo, zakaj smo se danes zbudili, 
vstali, se odpeljali v službo? Kdo je tisti, ki bo od vsakega našega dejanja imel korist? Priznajmo 
si: mi sami. A vendar to ni edini in najboljši način razmišljanja. To je samo navada.  
 
Vzemimo stanje v tem trenutku in naredimo kratko analizo. Ni nam treba veliko razmišljati, da 
se spomnimo, da so v okolici Ljubljane mnoga »črna« odlagališča (tudi nevarnih) odpadkov, da 
je temperatura višja v povprečju za 0,2 do 0,6 stopinje Celzija v primerjavi s temperaturami iz 
prejšnjega stoletja, da pijemo (po evropskih standardih) preveč onesnaženo vodo, da 
proizvajamo elektriko na okolju neprijazen način, da se razlike med razredi povečujejo, vedno 
manj je srednjega razreda, vedno več ljudi, ki živijo na robu preživetja, da se evropsko 
prebivalstvo stara, da na afriški celini vsakodnevno za aidsom umre na tisoče ljudi in na 
Kitajskem razsaja SARS. Naštela sem samo nekaj težav, ki so splošno znana javnosti, ki jih 
vsakodnevno lahko slišimo, vidimo, beremo v medijih. Do tega stanja nas je pripeljala navada, 
da nas motivira lastni interes.  
 
Začetek kapitalizma lahko umestimo v 17. stoletje, t.j. na začetek konca fevdalnega sistema. 
Vsak sistem potrebuje za dobro delovanje določeno ideologijo, moralni sistem vrednot, ki 
učinkovito opraviči obstoj sistema. V fevdalnem sistemu je bila družba razdeljena na tri razrede: 
na zemljiške lastnike, duhovnike in tlačane, podrejenost slednjih se je opravičevala s krščansko 
paternalistično etiko (ang.: Christian paternalistic Ethics). Fevdalna ideologija je dovoljevala 
obstoj enega bogatejšega in enega revnejšega razreda, s poudarkom, da ima prvi nalogo, da 
poskrbi za drugega. Družba je v tistem obdobju delovala kot organska celota, kot družina, kjer je 
oče (zemljiški lastniki) najvišja avtoriteta, kateri so otroci (tlačani) nesporno podrejeni. A 
vendar, tako kot so starši dolžni skrbeti za lastne otroke, tako so bogati dolžni skrbeti za revne 
(Hunt, Sherman, 1978, str. 7–9). Nemški sociolog Max Weber je postavil tezo, da segajo začetki 
kapitalizma v obdobje reformacije, v obdobje prvih dvomov o krščanski ideologiji in etiki.  
 
Primer enega teh reformatorjev je francoski teolog Jean Calvin (1509–1564), ki je v svojih spisih 
zagovarjal nauk o predestinaciji (vnaprejšnji božji odločitvi) in zakonitem odporu zoper 
»brezbožno oblast«. Kalvinistična veroizpoved je prevladovala v Švici, Franciji, na 
Nizozemskem in Škotskem; a nauk o predestinaciji je bil prav tako podlaga puritanskega gibanja 
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v Angliji in Severni Ameriki (Oxfordova enciklopedija zgodovine I, 1993 str. 49, 239). Weber je 
sklepal, da so skupna religiozna prepričanja vplivala na spremembe v družbi v smeri 
spreminjanja družbenega sistema, v tem primeru na začetek kapitalističnega razmišljanja. 
Kalvinistični nauk o predestinaciji namreč predvideva, da obstajata dve skupini vernikov: prvi so 
od Boga izvoljeni, da gredo v nebesa, drugi pa prostora v nebesih ne bodo nikoli dobili, ne glede 
na njihovo obnašanje in vedenje na Zemlji. Na tako odločitev posameznik ni imel nobenega 
vpliva, saj je bilo storjeno pred njegovim rojstvom. Takšna doktrina je v vernikih kalvinističnega 
nauka povzročila psihološki problem, saj niso imeli nobenega vpliva na svojo prihodnost, zato 
iščejo način, da bi ta psihološki problem odpravili. Posameznik išče potrditev ter se skuša 
prepričati, ali je bil izbran, in tako se razvije protestantska etika. Njena temeljna značilnost je 
asketizem, zadržanost od vseh užitkov, ki bi lahko posameznika odvrnila od poklica. Uspešnost 
v poklicu in bogastvo sta bila znaka, da posameznik ni izgubil usmiljenja in naklonjenosti Boga. 
Bogastvo ni bilo namenjeno potrošnji za razkošje ali razsipno zabavo, temveč za »božjo slavo«. 
Njegov namen je bil  vnovično investiranje v posel (Haralambos, Holborn, 1999, str. 467–470).  
 
Protestantska etika sama po sebi ni bila zadosten razlog za nastanek kapitalizma, bila pa je povod 
za razvoj duha kapitalizma – sistema načina življenja, etike, dolžnosti in obveznosti. Bistvo 
kapitalizma je po Webru »lov za dobičkom in neprestano obnavljanje dobička«. Protestantizem 
je s poenotenjem življenja spodbudil standardizacijo, s poudarjanjem pomembnosti poklica pa 
specializirano delitev dela oz. specializacijo. Takšen način življenja je vodil k akumulaciji 
kapitala in povzročil zgodnje podjetništvo. Protestantska etika je skozi omejevanje potrošnje in 
metodičnega stimuliranja proizvodnje pripomogla k nastanku motivov in razlogov za bogatenje, 
investiranje in akumulacijo, kar je v kombinaciji s specifičnimi tehnološkimi in ekonomskimi 
sistemi držav pripomoglo h kopičenju kapitala in s tem omogočilo razvoj kapitalizma 
(Haralambos, Holborn, 1999, str. 467–470). Po obdobju klasične politične ekonomije se je 
prevlada kapitalizma le še utrjevala, protestantska etika pa se je iz asketične doktrine prelevila v 
divje potrošništvo. Seveda ni smiselno, da za to obtožujemo klasične ekonomske filozofe, ki so 
nam za dediščino zapustili tako zapeljive teorije o tem, kako zasledovanje lastnega interesa 
pripelje do družbene koristi. Teorija sama ni mogla pripeljati do take situacije, potrebovali smo 
ljudi, ki so zasledovali lastni interes na škodo drugih. Klasikom ne moremo očitati zgrešene 
teorije, preprosto so le pozabili poudariti, da zasledovanje lastnih interesov lahko pripelje do 
družbene koristi le ob predpogoju, da vsak posameznik prevzema polno odgovornost za vsa 
lastna dejanja. Menim, da je prav prevzemanje odgovornosti naš največji kulturni problem.  
 
V diplomskem delu bom skušala prikazati drugačen način razmišljanja, ki ne bo temeljil na 
sebični motivaciji temveč na motivaciji pomoči, sodelovanja, kooperacije z drugimi. Diplomsko 
delo je razdeljeno na tri dele. V prvem delu bom prikazala zgodovino kooperativne misli od 
socialistov, prek Marxa do revizionistov in guild socialistov. V drugem delu bom pokazala, da v 
sodobnem svetu obstajajo skupine ljudi, ki so se odpovedale neodgovornemu sledenju lastnim 
interesom in uspešno sobivajo z občutkom medsebojne odgovornosti in zavednjem tesne 
soodvisnosti, ki nas povezuje. V tretjem in zadnjem delu bom podala lasten pogled na 
kooperacijo in na načine, kako spodbuditi kooperativno miselnost.  
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2 .  O B D O B J E  1 8 .  I N  1 9 .  S T O L E T J A  

2 . 1 .  Ž I V L J E N J S K I  P O G O J I  V  1 8 .  I N  1 9 .  S T O L E T J U  
 
Obdobje 18. in 19. stoletja je pripadalo spremembam v proizvodnih postopkih. Pred izumom 
parnega stroja je večina proizvodnje potekala v manjšem obsegu, v obliki obrti in manjših 
družinskih podjetij, ki so bila usmerjena predvsem v zadovoljevanje lastnih potreb in domačega 
povpraševanja. V nekaterih regijah – kot na primer v Flandriji – so že v začetku 18. stoletja 
manjša družinska podjetja svoje izdelke, pretežno s področja tekstilne industrije, izvažala v 
takrat španske kolonije. Vse večje potrebe po njihovem blagu so spodbudile ekspanzijo in 
transformacijo v velike industrijske obrate. Temu procesu danes pravimo protoindustrializacija. 
Protoindustrializacija kot različica industrijske revolucije ni povzročila velikih socialnih 
sprememb, temveč je le v nekaterih primerih rezultirala v povečanju obsega proizvodnje. 
Drugače je bilo v Angliji, kjer je industrializacija povzročila drastične družbene spremembe in 
izrazito poslabšanje socialnega položaja delavcev (Rondo, 1993, str. 162–163).  
 
Z odlokom o ograjevanju1 so v obdobju od 1750 do 1820 do sedaj skupne obdelovalne površine 
in pašniki prešli v zasebno last. To so bili zametki poljedelskega kapitalizma. Z modernizacijo 
kmetijstva2, ki so jo lahko izpeljali le premožni veleposestniki, se je produktivnost na tem 
področju izjemno povečala, znižanje cene pa povzročilo večjo konkurenčnost angleških 
pridelkov tako doma kot v tujini. Majhni zemljiški posestniki in obubožani kmetje tekme z 
veleposestniki niso mogli zdržati, vse več je bilo odselitev v mesta in nastajanje industrijskega 
proletariata (Franco, 1998, str. 134–141).  
 
Med letoma 1700 in 1770 se je povpraševanje po angleških izdelkih zunaj države povečevalo 
veliko hitreje kot domače povpraševanje. V istem obdobju je proizvodnja za domači trg narasla 
le za 7 %, medtem ko je porast v panogah, ki so blago izvažale, znašal 76 %. Naraščajoča 
angleška proizvodnja ob vse večjem tujem povpraševanju je sprožila vrsto prizadevanj k 
odkrivanju novih tehničnih pripomočkov, ki bi omogočili proizvodnjo velikega obsega ob nižjih 
proizvodnih stroških (Franco, 1998, str. 134–141).  
 
Prvi izumi, vezani na tekstilno industrijo, so že povečali obseg proizvodnje, a še vedno je bil 
potreben vodni vir energije. Potrebe vojaške industrije po boljši opremi in orožju so spodbudile 
mehanizacijo jeklarstva. Naslednja tehnološka posodobitev je bila uporaba koksa namesto oglja 
v proizvodnih procesih. Tako so se razvile na izrabi koksa in železa temelječe industrije. Večja 
moč in energija, sta omogočili razvoj velikega števila raznovrstnih strojev, med njimi tudi 
parnega, ki je v družbi pomenil pravo revolucijo: omogočil je razvoj in izgradnjo železniške 
mreže, uvedbo javnega potniškega prometa ter posledično hitrejše prehajanje informacij in blaga. 
Poleg družbene so nova odkritja pomenila tudi tehnično revolucijo. Predhodna najpomembnejša 
dejavnika tehnologije les in vodo so zamenjali železo, premog in para, ki so s svojo veliko večjo 

                                                 
1 ang.: Enclosure act. 
2 Uvajati začnejo namakalne sisteme, izsuševanje močvirij, mehanizacijo sejanja, sistem nepretrganega šestletnega 
kolobarjenja, namesto triletnega. Iz Amerike uvozijo nove kulture: krompir, koruzo, paradižnik. 
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potencialno energijo omogočila razvoj novih industrij, lastnikom večjih količin kapitala pa so se 
ponudile neskončne možnosti akumulacije bogastva. Odprl se je lov na dobiček, kjer je denar 
pomenil več kot sleherno človeško življenje. Industrijska revolucija je pomenila prehod iz 
gospodarskega sistema temelječega na poljedelstvu in trgovini v sistem, ki je temeljil na 
veleindustriji. Prehod je bil zelo hiter in ni le spremenil gospodarskih, temveč tudi socialne in 
politične razmere ter moralne in kulturne vrednote evropske družbe (Franco, 1998, str. 134–141).  
 
Družbene razmere v Veliki Britaniji so se spremenile tako količinsko kot kakovostno. V obdobju 
1760–1820 je število prebivalstva naraslo od šest na štirinajst milijonov; leta 1760 je uvoz znašal 
10 mio £, izvoz 15 mio £, leta 1820 pa 31 mio £ in 41 mio £. To izjemno povečanje 
produktivnosti sta omogočala omenjeni tehnološki napredek in velike količine razpoložljive 
delovne sile, ki je bila zaradi lastninjenja pridelovalnih površin prisiljena migrirati iz ruralnega v 
urbano okolje, tam pa polniti proletarske vrste. Vendar migracija ni pomenila le spremembe 
okolja, temveč celotnega modus vivendi novega proletariata. Ljudje, ki so bili predhodno lastniki 
produkcijskih faktorjev in so lahko nadzorovali celoten produkcijski proces, so bili sedaj le 
mezdni delavci – ponudniki delovne sile; podrejeni strojem in monotonemu delu. Mezde niso 
zagotavljale zadostnih sredstev za preživetje, zato so delale tudi ženske in otroci. Delovni čas je 
variiral od 14 do 18 ur na dan ali dokler niso obležali zaradi popolne izčrpanosti (Hunt, Sherman, 
1978).  
 
»Factory employment brought the tiranny of the clock ... absolute regularity was necessary to 
coordinate the complex interaction process and to maximize the use of new, expencive 
machinery. The pace of work was no longer decided by the worker but by the machine ... many 
factory owners preferred women and children because they could be reduced to a state of  
passive obedience more easily than men. Children workday was from 14 to 18 hours ... accidents 
were very common ... the tale never ended of finger cut off and limbs crushed in the wheels.« 
(Hunt, Sherman, 1978. str. 46, 47).  
 
Urbanizacija je potekala konstantno in kmalu je bila mestna infrastruktura neprimerna za 
preveliko število ljudi. Spalnice in bivalnih prostorov namreč niso imeli – bile so prepolne 
delavcev. V njih je ležalo tudi do 15 ali 20 mož in žena. Kraja in prostitucija sta bila drugoten, a 
količinsko pomemben del dohodka. Hitro so se razvijale in širile nalezljive bolezni dihal in 
prebavil ter onesnaženje zraka in vode (Hunt, Sherman, 1978. str. 46- 47).    
 
Klasična ekonomska teorija je torej dopuščala veliko svobode vsem, v tedanji angleški družbi 
živečim slojem. Večina povzpetniškega malomeščanstva je prisegala na teorijo Adama Smitha 
(1723–1790) in njegovo »nevidno roko«. Trg naj bi sam po sebi zagotavljal doseganje 
optimalnega družbenega stanja, pravzaprav maksimalne blaginje. Racionalno obnašanje 
ekonomskih subjektov, t.j. zasledovanje lastnih interesov ob popolni svobodni odločitvi, 
samodejno pripelje do maksimalne družbene blaginje, zato je kakršno koli vmešavanje države v 
ekonomske odnose nesmiselno in nezaželeno. Postavlja pa se vprašanje: kdo je ekonomski 
subjekt? Je to sleherni prebivalec države ali je le tisti, ki ima v rokah zadostno količino kapitala? 
Če velja slednje, kdo potem skrbi za tiste, ki kapitala nimajo? Na to vprašanje in vprašanja, ki se 
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dotikajo socialnega položaja nižjih slojev, so skušali odgovoriti različni misleci v 18. in 19. 
stoletju.  

2 . 2 .  S O C I A L I S T I  
 
Pregled razvoja ekonomske misli o kooperaciji bom začela s socialisti. Ti avtorji so pomembni 
predvsem z družbenega vidika, saj so prvi opozorili na nekatere neučinkovitosti kapitalizma, 
predvsem na nesprejemljive posledice, ki jih ima za delavski razred. Gre za skupino avtorjev, ki 
se med seboj zelo razlikuejo in zajemajo širok spekter kritik, zato jih je treba obravnavati ločeno, 
vendar imajo nekaj stičnih točk, ki jih lahko sintetiziramo v nekaj skupnih misli. Posameznikova 
osebnost ni posledica nekih naravnih predispozicij, temveč je močno odvisna od pogojev, ki jih 
posameznk srečuje v lastnem življenju. Zato kapitalizem in njegovo temeljno načelo laissez faira 
obsojajo kot neracionalen, nehuman in nepravičen sistem, ki posameznikom onemogoča razviti 
celovito osebnost, enakopraven dostop do človekovega dostojanstva in svobode odločanja. Ker 
lastne teorije socialisti niso zgradili na osnovi dialektičnega materializma, jih je Karl Marx 
poimenoval utopični socialisti (Burkitt, 1984; Ekelund, Hebert, 1975).  

F r a n c o s k i  s o c i a l i s t i  

A. H. Saint-Simon (1760–1825) in Charles Fourier (1771–1837) 
 
Saint-Simon je eden pomembnejših predstavnikov francoskih utopičnih socialistov. Izboljšanje 
ekonomskega položaja delavcev je neposredna posledica izboljšanja splošnega ekonomskega 
položaja v družbi, zato je uporaba nasilja s strani revnih proti kapitalistom nesmiselna (Norčič, 
1994).  
 
Po Saint-Simonu sta svobodna konkurenca in tržne sile glavni slabosti kapitalizma, saj vodita v 
anarhijo. Da bi se ji izognili, potrebujemo organizacijsko načelo in organizacijo, ki bo to načelo 
uresničevala v praksi. Družbena načela naj podajajo znanstveniki, »industrijci« pa naj jih 
uresničuejo v praksi; tako je potrebno sodelovanje industrije in znanosti za dobrobit celotne 
družbe. Slednja je razdeljena na dva razreda: na »industrijce« in na »brezdelce«. Med industrijce 
vključuje tako kapitaliste kot delavce, torej vse, ki se, bodisi fizično ali umsko, ukvarjajo z 
delom na področju produkcije, menjave ali razdelitve, brezdelci so zemljiški lastniki in 
aristokrati (Norčič, 1994).  
 
Vendar sodelovanje industrije in znanosti ne zadostuje za pravično organizirano družbo; tudi 
politika mora postati znanstvena – določiti družbene potrebe in usmeriti delovanje indutrijcev v 
smeri zadovoljevanja teh potreb. Za uresničitev tovrstne družbe ni potrebe po ukinitvi zasebne 
lastnine, saj je slednja lahko motiv bogatih in izobraženih ljudi za bodoči socializem (Norčič, 
1994). Očitno je torej, da je socializem po Saint-Simonu zgolj posledica naravne evolucije 
družbe, logični naslednik tranzitnega obdobja kapitalizma (Norčič, 1994).  
 
Fourier si v nasprotju s Saint-Simonom ekonomski sistem predstavlja veliko bolj sproščeno, v 
sožitju s človekovo naravo razmišljanja in vedenja. Industriji ne daje nič večjega pomena kot 



 6

kmetijstvu, raje se zavzema za tako produkcijo, ki je v sožitju z notranjim nagnjenjem človeka in 
tako, kjer je delo možno opravljati z veseljem in zadovoljstvom. Goli kapitalizem po njegovem 
mnenju, zaradi njegove bistvene ideje, akumulacije kapitala, ustvari veliko novih, na človeku 
nebaziranih, možnosti zaslužka (Norčič, 1994).  
 
Tako se lahko vprašam, koliko ljudi v srednjem veku bi povpraševalo po košarkarskih športnih 
copatih. Prvič, možnosti akumulacije kapitala v tistem času še niso tako izčrpane. Ljudje v 
srednjem veku so morali veliko več truda vložiti v iznajdbo in proizvodnjo materialov in 
pripomočkov, ki so lahko resnično izboljšali pogoje življenja. Drugič, takrat tudi ni moralno 
zaželeno, da bi npr. dve košarkarski moštvi igrali za zelo velike vsote denarja. Igra še vedno 
ohranja vlogo sprostitvene dejavnosti. V sedanjem kapitalizmu je nekoliko drugače. Morda bi se 
bilo zanimivo vprašati, kaj bi se zgodilo, če se npr. vsi današnji profesionalni športniki odločijo, 
da si poiščejo zaposlitev v realnem sektorju. Ali bi ekonomija na svetovnem nivoju lahko 
prenesla tako veliko povpraševanje po prostih delovnih mestih. Fourier meni, da konkurenca in 
trgovina vodita v produkcijo nevrednih dobrin, ki imajo zelo majhno koristnost za človeka. 
 
Svobodna konkurenca je glavni razlog za »nekoristno« produkcijo. Z ukinitvijo svobodne 
konkurence in namesto nje z vzpostavitvijo plansko vodene družbene produkcije oziroma 
asociacije lahko družba doseže sinhronizacijo človekovih strasti, glavnega gibala družbe,  z 
družbeno upravičenimi in za družbo koristnimi cilji. Tekmovanje med člani bo tako usmerjeno v 
produkcijo, ki je koristna, sama tekmovalnost pa bo posledično povzročila večjo produkcijo 
(Norčič, 1994). 
 
Fourier je slikovito predstavil svojo vizijo kooperacije v phalanstere. Dobesedni prevod besede 
pomeni mesto vrtov, v praksi pa si ga lahko predstavljamo kot velik hotel, kjer bi skupaj živelo 
do 1.500 ljudi. V tovrstnem hotelu ne bi bilo nikakršnih omejitev svobode posameznika. Vsak bi 
lahko izbiral med različnimi stanovanji prilagojenimi za različne okuse in ekonomske zmožnosti. 
Tako ekonomska produkcija kot gospodinjska opravila bi potekala kolektivno. Cilj tovrstne 
komune je izkoreniniti najhujše zlo kapitalizma: konflikt interesov. Zasebna lastnina bi se 
spremenila v popolnoma participativno skupno lastnino hotela, kjer bi vsak sodelujoči v 
kooperativi bil tako lastnik, delavec kot upravljalec. Glavna dejavnost falange je poljedelstvo, 
industrijska proizvodnja naj bi bila le dopolnilo, ki naj omogoča učinkovitejšo poljedeljsko 
proizvodnjo. Delo naj bi po njegovem mnenju v človeku vzpodbudilo zadovoljstvo in občutek 
prijetnosti, ne odpora. Zato naj bi imel vsak možnost izbrati si tako delo, ki ga najbolj veseli, do 
katerega ima največ afinitete in ki ga po želji lahko tudi zamenja. Delo naj bi se odvijalo v 
skupinah in v krajših serijah, ki naj ne bi bile daljše od dveh ur. Med skupinami naj bi potekalo 
tekmovanje na temelju osnovnega zadovoljstva z namenom doseči kolektivno čast in delovne 
vneme (Blagojević, 1976, str. 215). Na splošno bi odrasli počeli samo dela, ki jih veselijo, in 
razvila bi se določena stopnja zdrave tekmovalnosti, ki bi se oblikovala kot tekmovanje za 
določitev, kdo je najbolje opravil delo. Dobički naj bi se razdelili na sledeči način: 5/12 delu, 
4/12 kapitalu in 3/12 sposobnostim oziroma managementu. Posledično bi bil vsak upravičen do 
rente iz vseh treh naslovov. Skupno življenje bi na tak način omogočalo največ udobja za 
najnižjo ceno. Nebrzdani lastni interes bi nadomestil kooperativni duh. Fourier je obljubil visoke 
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donosom kapitalistom, ki bi investirali v njegov projekt, vendar nihče ni tega nikoli storil 
(Ekelund, Hebert, 1975, str. 160). 
 
S svojo teorijo Fourier postavi vprašanje tedanjemu pojmovanju kapitalizma kot večnega 
sistema. Kot se spreminja vse v naravi , tako je tudi kapitalizem po njegovem že prešel skrajno 
mejo razvoja, razvil se je do meje, kjer svobodna konkurenca ne proizvaja družbi koristnih 
proizvodov (Ekelund, Hebert, 1975, str. 160).    

Drobnoboržuazni socializem: August Blanqui (1805–1881), Louis Blanc (1811–1882), 
Pierre Joseph Proudhon (1809–1865) 
 
Kot pove že samo ime, Francozi v obdobju od leta 1805 do leta 1882 socializmu nadenejo 
malomeščansko obleko, bodisi tako, da iščejo rešitve v okviru kapitalističnega sistema, bodisi 
tako da proletariat – delavce – spremenijo v uspešne podjetnike (Norčič, 1994, str. 112–114). 
 
Še najmanj malomeščanski se zdi Blanqui, ki se zavzema za diktaturo proletariata in poudarja 
pomen revolucionarnega delavskega gibanja, ki naj pripelje do uresničnitve njegovega plana 
državnega šolanja in izobraževanja, razlastitve velikih posesti, kontrole nad podjetji, socialne 
enakosti in progresivnega davka na dohodek (Norčič, 1994, str. 112–114). 
 
Louis Blanc se zavzema za postopnejše reševanje delavskega problema, in sicer na osnovi 
reform v okviru političnih institucij. Francoski ekonomist izhaja iz predpostavke, da je 
kapitalizem kot tak škodljiv tako za delavce kot za kapitaliste, saj nedvomno vodi k 
osiromašenju tako enih kot drugih. Osiromašanje prvih se očitno kaže v njihovem družbenem in 
ekonomskem položaju, medtem ko kapitalistom grozi osiromašenje na daljši rok. Svobodna 
konkurenca vodi h koncentraciji in centralizaciji kapitala ter k nastajanju monopolov. Slednje 
neposredno pomeni propad malih podjetij in njihovo odvisnost od velikih posestnikov in 
bančnega kapitala. Rešitev je zoperstaviti moči kapitala državo, ki naj deluje kot banka revnih. 
Posoja naj denar po nizkih obrestnih merah in tako ustanavlja javne delavnice. Omenjene naj z 
začetka tudi vodi in upravlja, pozneje naj bi se te dejavnosti prepustile delavcem samim (Norčič, 
1994, str. 112-114). Dohodek naj bi se delil na tri dele: prvi del naj bi šel sodelavcem delavnic, 
drugi članom organizacije in tretji za socialne namene (invalidne in starostne pokojnine ter 
podobno) ter za pomoč drugim delavnicam (Blagojević, 1976, str. 238). Delavnice naj nastanejo 
na osnovi sodelovanja, zato je po avtorjevem mnenju implicitna njihova večja konkurenčna 
sposobnost in cenovno ugodnejša prodaja. Ta dejstva bodo pripeljala do propada kapitalističnih 
podjetij in vzpostavitve novega (pravičnejšega) sistema (Norčič, 1994).  
 
Pierre Joseph Proudhon je od treh avtorjev najbolj buržoazni; mnogi ga označujejo kot tistega, 
»ki je na pol poti med socializmom in liberalizmom«. Njegovo razdvojenost med omenjenima 
filozofskima usmeritvoma najbolj odseva obravnavanje zasebne lastnine; po eni strani uvidi, da 
je slednja izvor številnih težav, s katerimi se srečujejo posamezniki v okviru kapitalističnega 
sistema, po drugi strani jo obravnava kot sredstvo za doseganje osebne svobode, neodvisnosti in 
samostojnosti. Ta razkol reši, ko predvidi tako zasebno lastnino, ki pripada vsem producentom v 
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enaki meri (Norčič, 1994). Proudhon kot alternativo kapitalizmu predlaga ustanovitev bank 
menjave. Omenjene banke bi sprejemale blago, ocenjevale njihovo vrednost (v prvi vrsti glede 
na potreben čas dela) in izdajale potrdila, kar bi dolgoročno pomenilo izginjanje denarja, ki je 
izvor vsega zla in izkoriščanja (Norčič, 1994). S tovrstnimi boni  bi vsakdo lahko pri isti banki 
kupil katero koli blago v isti protivrednosti. Tako bi taka banka prevzela vlogo emisijske banke 
in največje zlo kapitalizma – denar – bi bilo odpravljeno (Blagojević, 1976, str. 243–244).   

A n g l e š k i  s o c i a l i s t i  

Robert Owen (1771–1858) 
 
Rojen v Welshu je Robert Owen dosegel slavo kot poslovnež, ekonomski teoretik in pobudnik 
socialnih reform. Od desetega leta se je ukvarjal s trgovino s tekstilom ter postal manager velike 
bombažne tovarne v New Lanarku. Veliko ljudi bi se ga spominjalo po prizadevanjih za 
izboljšanje delovnih pogojev v času krutega kapitalizma. V nasprotju s splošno veljavnim 
mnenjem, da je revščina »upravičena posledica grehov delavskega razreda« je menil, da trpljenje 
delovnega razreda ni nujen pogoj akumulacije bogastva in da izboljšani pogoji dela prinesejo 
zadovoljstvo tako delavcu kot tudi lastniku tovarne (Ekelund, Hebert, 1975).   
  
V 18. stoletju pogoji življenja niso bili tako pomemben dejavnik, da bi se ga kapitalist oz. lastnik 
tovarne moral zavedati. Še več, med sprehodom po ulicah Lanarka, je Robert Owen dovolj jasno 
opazil nasprotno. Delavci so preostanek dneva brezciljno zapravljali v okoliških beznicah, na 
delo pa so prihajali demotivirani. Ownova osrednja misel se je dotikala človeka in njegove 
narave. Na podlagi lastnih izkušenj je dognal, da so pogoji, v katerih človek obstaja, edina in 
najpomembnejša determinanta njegove narave, pri čemer pojem »narava« razumemo kot 
množico norm, vrednot, načina obnašanja posameznika in njegovega odnosa do sebe in družbe. 
Za Roberta Owna je bilo torej pomembno, kakšno je plačilo za delo, kakšna je izobrazba 
delavcev, skrb za otroke in pogoji dela (Burkitt, 1984).  
 
Izhodišča izoblikovane ekonomske filozofije je avtor uporabil v praksi in tako preveril njihovo 
veljavnost. Prvo komuno je ustanovil leta 1800, ko je kupil grič New Lanark na Škotskem in tam 
ustanovil tovarno bombaža. Poleg rednega dela, ki mu (razen v primeru pijanosti) ni grozil z 
odpuščanjem, je delavcem nudil urejena stanovanja in izobrazbo za otroke do desetega leta. 
Povišal je tudi mezde in skrajšal delovni čas na deset in pol ur na dan, poleg tega ni zaposloval 
otrok do desetega leta starosti. Uvedel je obliko »prijazne avtokracije« in v svoji teoriji ni 
zagovarjal revolucije ali javnih izgredov, temveč postopne reforme, ki naj temeljijo na vzajemni 
ljubezni ne pa na boju med razredoma3. S poskusom je želel dokazati, da je družba, ki deluje kot 
celota, bolj učinkovita, ker doseže višjo raven zadovoljstva. S povišanjem mezd je dosegel 
izboljšanje življenjskih pogojev in obenem tudi povišanje produktivnosti. Te spremembe so dale 
pomembne rezulate: kljub višjim stroškom je uspešnost tovarne ostala nespremenjena oziroma se 
proti pričakovanjem ostalih kapitalistov ni znižala. 

                                                 
3 Vir je tekst A brief history of the Workers´ co-operative movement in Britain  
[URL: http://www.rhall.org.uk/misc/coop1.html, 25. 04. 2003]. 
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V letih od 1824 do 1834 je angleški ekonomist ustanovil vrsto različnih, a po temeljni ideji 
sorodnih komun. V grobem jih avtorji kategorizirajo v »vasi združenega sodelovanja« (ang.: 
Villges of Unity and Cooperation), »Londonska družba za sodelovanje« (ang.: London 
Cooperative Society), »Združenje gradbenikov« (ang.: Operative Builders' Union) in »Veliki 
konsolidirani nacionalni sindikat« (ang.: Grand National Consolidated Trade Union) (Burkitt, 
1984).   
 
»Vasi združenega sodelovanja« je v Angliji kot prve primere ustanavljal vse od leta 1824 pa do 
leta 1829. Združevale so brezposelne delavce na deželi. Uspešnost tovrstnih združb je močno 
omejila kriza na področju kmetijstva, ki je povzročila povečanje ponudbe dela v komunah. Ob 
dodatnih notranjih (administrativnih) težavah in pod pritiskom zunanjega okolja so bile komune 
obsojene na propad. Vzporedno z vasmi je bila leta 1824 ustanovljena »Londonska družba za 
sodelovanje«. Namen ob ustanovitvi je bil omogočiti obrtnikom izmenjavo blaga brez 
posrednikov – kapitalistov – in s tem omogočiti prihranek v višini razlike v ceni. Tako 
pridobljena sredstva so bila namenjena ustanavljanju socialističnih komun. Pozneje je 
organizacija prerasla v pravo avtarkično združenje, kjer so člani proizvajali posebej za sočlane in 
se izogibali nakupu industrijsko proizvedenih proizvodov. Owen je imel močan vpliv tudi na 
»Združenje gradbenikov«. Interes je bil, da se tovrstno dejavnost preoblikuje in organizira na 
državni ravni. Združeni delavci naj ne bi sklepali razmerij z delodajalci kot posamezniki, ampak 
bi to v njihovem imenu storilo združenje. Tako bi si delavci zagotovili več pravic in večjo 
verjetnost njihovega spoštovanja. Vendar tudi ta poskus ni dosegel želenih učinkov, saj so 
kapitalisti kmalu uvedli protiukrep – masovno odpuščanje delavcev in ponovno zaposlovanje ob 
pogoju podpisa pogodbe, ki jih zavezuje k nečlanstvu v združenju. Še zadnji poskus je bil 
»Veliki konsolidirani nacionalni sindikat«, institucija zadolžena za nadzor celotne industrije, ki 
naj bi prevzela tudi vlogo parlamenta in lokalne oblasti. Nedvomno je bil ta poskus zaradi 
šibkega in nestrokovnega vodstva ter pomanjkljivih finančnih virov, zaradi neizkušenosti 
sindikalnih vrst in zaradi izredne premoči kapitalistov očiten neuspeh. Kljub relativnemu 
neuspehu vseh omenjenih Ownovih poskusov gre nedvomno angleškemu avtorju velika zasluga, 
da je opozoril na težavne razmere delavcev ter dokazal, da nizke mezde in slabi delovni pogoji 
niso predpogoj za poslovno uspešno in dobičkonosno podjetje. Neposredno in posredno je torej 
vplival na izboljšanje življenjskih pogojev in na povečevanje družbene zavesti v revnejših slojih 
(Burkitt, 1984). 
 
Poleg New Lanarka in omenjenih komun je ustanavljal tudi komune na Irskem in v Severni 
Ameriki (New Harmony (1824), Orbistone (1825), Rahaline (1831–33), Queenswood (1839–
45)), vendar je vsaka čez čas propadla z bremenom visokih dolgov (Burkitt, 1984). V komunah 
je odpravil privatno lastnino in vzpostavil družbo enakih, kjer dobiček ni bil edini zasledovani 
cilj. V tovrstnih komunah ni veljalo konkurenčno načelo zniževanja cen na račun zniževanja 
mezd, kot je to bil v takratnem gospodarstvu običaj (Burkitt, 1984).  
 
44 let po ustanovitvi New Lanarka (leta 1844) je v Veliki Britaniji podrobneje v Rochdalu 
skupina obrtnikov ustanovilo družbo, ki velja za prototip modernih kooperativnih družb: The 
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Rochdale Equitable Pioneers' Society. V nasprotju z Ownovim eksperimentom, kjer je bila 
pobuda na strani premožnejšega – intelektualca, pripadnika buržoazije, v tem primeru družbo 
ustanovijo delavci, ki se po mnogih neuspelih stavkah odločijo preobraziti družbo ne ob pomoči 
reform temveč na lastno pest. Opustijo politično pot spreminjanja in se odločijo za alternativni 
sistem proizvodnje in menjave. Pomembnost Pionirjev je v tem, da združijo vse elemente, ki 
tvorijo sodobno kooperacijsko družbo: 
 demokratično kontrolo (en človek, en glas), 
 odprto članstvo, 
 razdelitev presežka na podlagi posameznikovega prispevka k družbi, 
 omejen donos na kapital (nizke posojilne obrestne mere), 
 poslovanje zgolj z denarjem, 
 trgovanje zgolj s kakovostnimi izdelki, 
 izobraževanje članov družbe v skladu z družbenimi principi in 
 politična ter verska nevtralnost.  

 
Končni (dolgoročnejši) cilj družbe je bil oblikovati samostojno »kolonijo«, samozadostno tako z 
vidika produkcije in distribucije kot z vidika izobraževanja in vlade. Kratkoročnejši namen pa 
zagotoviti sistem, ki naj služi potrebam članov družbe in izboljšuje njihove družbene in splošne 
življenjske pogoje. V okviru skupnosti so v ta namen ustanovili trgovino z živili, obleko itd., 
predvideli izgradnjo stanovanjskih objektov za bivanje posameznikov pripravljenih pomagati 
drug drugemu, začeli lastno proizvodnjo družbeno določenih dobrin in kupili obdelovalno 
zemljo. Vse dejavnosti (tako proizvodnja dobrin kot kmetovanje) so namenjene brezposelnim 
osebam in osebam z izjemno nizkimi osebnimi dohodki. 
 
Pionirji so uspešno otvorili načrtovano trgovino, poslovanje je bilo tako uspešno, da so leta 1854 
ustanovili podružnico »Co-operative Manufacturing Society« in prevzeli poslovanje enega izmed 
lokalnih mlinov. Ta odločitev jim je prinesla izjemen poslovni uspeh in pojavila se je potreba po 
nadaljnji širitvi. Nadaljnje širitve so zahtevale čedalje večje zanašanje na zunanji kapital, ki so ga 
lahko pridobili le z izdajo delnic. Taka lastniška ureditev se je postopoma prelevila v običajno 
lastniško strukturo, delavci so bili izločeni iz procesa odločanja, medtem ko so lastniki 
zasledovali cilj maksimiranja dobička. Sama ideja o kooperaciji je nasproti dobičku izgubila svoj 
pomen. Posamezniki so skrbeli za lastne trgovine, ki so postale same sebi namen in tako 
dokončno postavile konec skupne cilju pionirjev. Kooperacijsko gibanje se je razcepilo na 
potrošniško in proizvodno in obsodilo izvorno kooperacijsko gibanje na brezpredmetnost4.  

Rikardianski socialisti 
 
Največja zasluga socialistov rikardiancev je, da kot prvi izdelajo celotno teorijo izkoriščanja in 
na podlagi teoretičnih implikacij dokažejo neizbežnost v kapitalizmu. Izhajajo iz Ricardove 
delovne teorije vrednosti, vendar ji z zavračanjem njegove razdelitve produkta na mezdo, rento 
in profit dajo nov, protikapitalistični značaj. Smer se razvije v Veliki Britaniji v obdobju 1820-

                                                 
4 Vir je tekst The rochdale pioneers [URL: http://www.rhall.org.uk/misc/coop2.html, 25. 04. 2003]. 
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1830, glavni predstavniki pa so Charles Hall (1745–1825), William Thompson (1785–1833), 
John Gray (1799–1850), Thomas Hodgskin (1787–1869) in John Francis Bray (1809–1895) 
(Burkitt, 1984, str. 19; Norčič, 1994, str. 108–112).  
 
Delo je za rikardianske socialiste edini produkcijski faktor, in kadar ekonomija temelji na 
privatni lastnini, je izkoriščanje delavca neizbežna komponenta odnosa kapitalist – delavec. 
Odnos kapitalist – delavec podrazumeva, da je delo zgolj blago. Plačilo, ki ga delavec prejme za 
opravljeno delo, predstavlja le pičel del cene proizvoda, ki mu je priča na prodajnih policah. 
Razliko med vrednostjo končnega proizvoda in vrednostjo vloženega dela za njegovo 
proizvodnjo kaže na očitno »ropanje« delavcev. To je omogočano s strani sistema kot takega, saj 
je izkoriščanje implementirano v sami kapitalistični logiki (Burkitt, 1984, str. 19; Norčič, 1994, 
str. 108–112). 
 
Najpomembnejši dejavnik, ki omogoča izkoriščanje delavcev, je njihova »nezmožnost čakanja«. 
Delavci, ki ne posedujejo kapitala, ne prejemajo dohodkov iz tega naslova, zato so za svoje 
preživetje odvisni od ponudbe delovne sile in s tem pridobljene mezde. Glede na to, da obstaja 
med proizvodnjo in prodajo izdelkov določen časovni preskok, in ob dejstvu, da za življenje 
potrebujejo sredstva takoj, ne morejo čakati. Manjšina, ki ta sredstva ima in ki ob vlaganju tvega 
le majhen del svojega premoženja, ne zastavlja pa svojega preživetja, lahko postavi ceno za 
uporabo teh sredstev. Rikardianci menijo, da je ta kapital le nakopičeno delo in da so kapitalisti 
odvisni tako od dela kot tudi odgovarjajo za historično in pravno nepravičnost, na podlagi katere 
so si pridobili dostop in uporabo teh sredstev, akumuliranih z družbenim procesom proizvodnje. 
Kapital je sad akumulacije in naj bi bil zagotovilo za prihodnje generacije, do katerega naj bi 
vsak posameznik imel pravico (Burkitt, 1984, str. 19; Norčič, 1994, str. 108–112).  
 
Kapitalisti imajo torej monopol nad zmožnostjo čakanja, posledično to vpliva na neenakost 
oziroma neenakovrednost v menjavi. Menjava je nujna, sicer koristna za obe strani, a ni 
uravnotežena. V liberalizmu, kjer vsak zasleduje svojo korist, je implementirano izkoriščanje, saj 
je neizogibno, da kapitalist poplača delavcu le del proizvoda. Edino rešitev vidijo rikardianski 
socialisti v nadomestitvi neenake menjave z enakovredno menjavo, kar je mogoče le s socialnimi 
spremembami, z zagotovitvijo družbene oziroma skupne lastnine in odstavitvijo kapitalistov 
(Burkitt, 1984, str. 19; Norčič, 1994, str. 108–112).   
  
Posebnost Charlesa Halla je poudarjanje vrzeli med revnimi in bogatimi, ki se z nepravično 
razdeljenim produktom še povečuje. Celoten proizvod se namreč razdeli tako, da delavec dobi 
zgolj osmino proizvedenega proizvoda, velik del preostalega pa gre v kopičenje kapitala. Rešitev 
vidi v odpravi zasebne lastnine, ki je osnova za omenjeno nepravično razdelitev in 
nacionalizacija produkcijskih faktorjev predvsem zemlje. Osnovna dejavnost v gospodarstvu naj 
bo poljedelstvo, industrija naj služi le kot dopolnilna dejavnost (Norčič, 1994).  
 
William Thompson razlago rikardiancev obogati z vidikom prisilnega dela. Prisilno delo ima dva 
vidika neposredno prisilno delo (npr. suženjstvo) in posredno prisilno delo. V sistemu 
kapitalizma je prva oblika prisilnega dela odpravljena, vendar ostaja posredna oblika prisilnega 
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dela, kateremu so podvrženi mezdni delavci. Vsak mezdni delavec namreč, če želi preživeti, 
mora (je prisiljen) delati. Tovrstno prisilno delo morata zamenjati kooperacija in delo, ki ga 
vodijo lastna zanimanja in osebne predispozicije posameznika. Thompson dodatno pojasnjuje 
izkoriščanje delavcev ob pomoči neekvivalentne menjave. V kapitalističnem sistemu se 
neizogibno ruši zakon vrednosti, kjer delo in kapital nista enakomerno zamenjana. Zato pravi, da 
je treba vzpostaviti pravično menjavo (Norčič, 1994).  
 
Hodgskin izhaja iz ugotovitve, da so posamezni družbeni sistemi nastali ob pomoči nasilja. Z 
nasiljem je bil vzpostavljen tako suženjski kot fevdalni sistem; kapitalistični sistem prav tako ni 
izjema. To nasilje se kaže predvsem v oblikah umetne lastnine (v kapitalističnem sistemu je to 
zasebna lastnina), instrument, ki tovrstno lastnino ščiti, pa je država. Zato se Hodgskin zavzema 
za združitev delavcev v kooperacije z namenom prekinitve nasilja, ki ga lastnina kapitala vrši 
nad mezdnim delom (Norčič, 1994).  
 
Očitno proti zasebni lastnini je tudi John Bray, ko jo označi za sredstvo, ki omogoča »zakonito 
ropanje« delavcev. Kot rešitev predlaga ustanovitev delniških družb delavcev, ki bodo kupile 
zemljo in potrebna sredstva za produkcijo ter izdajala bankovce na podlagi delovne teorije 
vrednosti oziroma omogočala vsakemu posamezniku, da uresniči sadove svojega dela (Norčič, 
1994).  

N e m š k i  d r ž a v n i  s o c i a l i z e m  
 
V nemškem socializmu igra posebno vlogo država. Pojavita se predvsem dva pomembna avtorja 
Johann Karl Rodbertus (v. Jagetzow) (1805–1875) in Ferdinand Lassalle (1825–1864), pri čemer 
se bom bolj osredotočila na prvega (Norčič, 1994, str. 115–117).  
 
Rodbertus skuša uveljaviti nov sistem, ki ga poimenuje državno gospodarstvo. Država naj 
postane produkcijski sistem in lastnik vseh produkcijskih faktorjev in naj vodi in uravnava 
gospodarski proces. Prvi korak na poti do realizacije tovrstnega projekta je statistično 
ugotavljanje potreb družbe, na osnovi katerih se oblikuje proizvodni porces, ki ga vodijo 
direktorji – državni uslužbenci. Podjetja naj bodo optimalne velikosti in naj upoštevajo tako 
tehnološke kot organizacijske norme, da bi se zagotovila čim večja učinkovitost. Prehod iz 
kapitalistične v omenjeno družbo naj se uresniči prek postopnih reform in spreminjanja institucij, 
predvsem delavske in tovarniške zakonodaje (Norčič, 1994, str. 115–117).  

2 . 3 .  K A R L  M A R X  ( 1 8 1 8 – 1 8 8 3 )  
 
Eden najodmevnejših filozofov 19. stoletja, ki ni zaznamoval zgolj alternativnih mislecev 
politične ekonomije, temveč celotno družbeno dinamiko je nedvomno Karl Marx (1818–1883). 
Marxova razmišljanja kažejo na zelo širok spekter poznavanja filozofske, zgodovinske, 
sociološke in ekonomske doktrine. Skupaj s Friedrichom Engelsom (1820–1895) sta izoblikovala 
znanstveno kritiko kapitalizma: znanstveni socializem. Bistvena elementa te dialektične 
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materialistične filozofije sta historični materializem in nujnost revolucionarne prakse (Beazely, 
1984, str. 89).  
 
Historični materializem Marx podrobno predstavi v delu »Prispevek h kritiki politične 
ekonomije« (1859). Izhaja iz predpostavke, da poteka zgodovinski razvoj po natančno določenih 
zakonih. V prehistoričnem času je družba delovala kot celota, Marx to ureditev opredeli kot 
»prakomunizem«. Z razvojem trgovine se postopoma uvaja tudi lastništvo nad različnimi 
produkcijskimi faktorji. To določa družbeno ureditev v prid lastnikov in izkoriščanje razreda 
brez lastnine. Družbeni razvoj v smeri vzpostavitve sodobnega komunizma lahko poteka le prek 
razrednega boja, s čimer Marx na tem nivoju opredeli nujnost revolucije (Harenberg, 1997, str. 
743). 
 
Kapitalizem označi kot le eno izmed treh faz v človeški zgodovini. Komunizem je tretja in zadnja 
faza v zgodovinskem in ekonomskem razvoju človeka. Trg bo zamenjal kolektiven nadzor nad 
produkcijskimi sredstvi s strani delavcev. Namen komunizma je, da proizvodnja ustreza 
posameznikovim potrebam, obenem pa posameznik prispeva h kolektivu po svojih močeh. 
Končni cilj je človeška svoboda, ki predstavlja izenačenost posameznikovih potreb in 
sposobnosti. Ideja o človeški svobodi angažira posameznika, da razmisli, kakšne so njegove 
potrebe, v kakšni meri jih lahko znotraj okolja, ne da bi si tega podredil ali ga celo uničeval, 
uresniči. V človeku vidi potencial spreminjanja delovanja do narave in soljudi, pripiše mu tudi 
sposobnost zadovoljevanja lastnih potreb. Potrebe se tudi znotraj komunistične družbe 
spreminjajo, pri čemer je delavski razred sposoben slediti tem spremembam. Delavska struktura 
je sposobna razviti učinkovitejše proizvajalne procese, ki izpolnijo potrebe.  Zadovoljitev potreb 
zviša raven družbenega zadovoljstva Tako vdihne »izmučenemu človeku« voljo do življenja in 
moč kreiranja lastne prihodnosti in zadovoljstva (Burkitt, 1984, str. 36–42). 
 
Vsak način proizvodnje v sebi že vsebuje zasnovo za določeno družbeno ureditev; tako npr. je za 
proizvodnjo mlinov na paro potrebno veliko kapitala, ki ga lahko zagotovi le kapitalistični 
sistem. Zaradi mehanizacije delovnih procesov in lastništva delavec postane zgolj ponudnik dela, 
prejemnik mezde. Delavec ne prejme plačila v velikosti dodane vrednosti, temveč je mezda 
določena glede na minimum preživetja. Podjetnik preostanek dodane vrednosti nameni za 
zadovoljevanje lastnih potreb in/ali nadaljnje investiranje v nova proizvajalna sredstva. Večja 
produktivnost strojev omogoča nadaljnje nadomeščanje delavne sile s stroji, kar povzroči 
povečano ponudbo delovne sile, t.i. industrijska rezervna armada in padec mezd. Z naraščanjem 
števila prebivalstva, padanjem kupne moči, podjetnik vse težje proda svoje izdelke, kar mu tudi 
onemogoči nadaljnjo akumulacijo kapitala ter obstoj v takih pogojih. Takemu procesu Marx 
pravi samouničujoč proces, ki bo sam po sebi zaradi svoje protislovnosti privedel do realizacije 
komunistične družbe. Marx vidi v neekonomskih idejah način, kako iz sedanjega kapitalizma 
preiti v komunizem (Harenberg, 1997, str. 759). 
 
Vrednost dela je določena enako kot vrednost katerega koli drugega blaga na trgu, ki že vsebuje 
delo v svoji vrednosti. Velikost mezde mora biti ravno tako velika, da delavec lahko preživi in s 
tem zagotavlja konstantno ali naraščajočo ponudbo dela. Seveda plačilo omogoči delavcu 
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preživetje, to pa je tudi vse, kar kapitalist potrebuje; delo je »blago, ki  po svoji naravi vsebuje 
sposobnost razmišljanja, odločanja in opravljanja delovne aktivnosti« in je bolj iznajdljivo kot 
mehanizirana delovna sredstva. Na podlagi tega je cena delovne ure enaka stroškom preživetja, 
cena proizvodov pa je seštevek cene dela in pribitka, ki pripada kapitalistu. Tak sistem delavca 
priklene na delo in boj za preživetje, kapitalistu pa omogoči svobodno življenje (Essaybank, 
2003).  
 
Delavec, ki dela osem ur, ustvari v npr. treh urah plačilo za celoten delavnik. Dejstvo, da 
dodatno vrednost, ki jo delavec ustvari v naslednjih petih urah, pripada kapitalistu, Marx 
opredeli kot izkoriščanje. Ker je v tistem času mehanizacija in avtomatizacija proizvodnje 
naraščala, je Marx menil, da bodo kapitalisti vse bolj zaskrbljeni nad višino dobička. 
Matematično lahko namreč stopnjo dobičkonosnosti definiramo kot razmerje med variabilnim 
kapitalom, ki je enak vloženemu delu in konstantnim kapitalom, ki je enak surovinam in strojem. 
Zaradi naraščajoče prisotnosti slednjega v proizvajalnem procesu to razmerje neizogibno pada; 
dobiček se zmanjšuje. Enega izmed načinov za povečevanje dobičkonosnosti kapitalisti vidijo v 
povečevanju produktivnosti do skrajnih meja. Njihova želja je, da bi si npr. namesto v treh urah 
delavec mezdo poplačal v eni, preostalih sedem ur pa delal za dobiček kapitalista. Drugi način je 
podaljševanje delovnega časa, tretji pa zaposlovanje celotne družine za enako plačilo kot če bi 
delal le »breadwinner«. Trdi, da je dobiček mogoče ustvariti le prek iztiskanja dodatne vrednosti 
na račun delavca na že zgoraj omenjene načine; in iz tega posledično sledi, da je izkoriščanje 
vsebovano v sistemu samem (Essaybank, 2003). 
 
Marxova omejena življenjska doba ali pa celo preveč razširjen pogled na družbene pojave sta mu 
onemogočila, da bi svoje ideje uresničil tudi v praksi. Zametke akcije oziroma način kako bi 
stanje večje razredne in družbene enakosti dosegel je predstavil v delu Komunistični manifest 
(1908).  Določil je deset najpomembnejših odredb, ki naj jih naprednejše države uvedejo v praksi 
in tako dosežejo bolj enakopravno in pravično stanje. Ljudje naj živijo v državi, kjer je zemlja 
razlaščena in je uporaba zemljiške rente namenjena državnim izdatkom. Priporoča odpravo 
dednega prava, odvzem lastnine vsem emigrantom in upornikom ter visok progresivni davek. 
Monetarni sistem mora biti v državnih rokah, v pomoč je narodna banka, ki ima izključni 
monopol in nadzor nad krediti. Marx pripisuje najpomembnejšo vlogo v novi družbi delu. 
Slednje je prisilno za vse brez izjeme in poteka v obliki industrijskih armad. Poljedelski in 
industrijski obrati naj se spojijo z namenom krčenja prepada med mestom in deželo. Vzgoja 
otrok naj bo javna in brezplačna, otroci naj pridobijo večje pravice in nemudoma prenehajo z 
delom v tovarnah. Tudi prevozi in transport bi morali biti po njegovem mnenju pod državnim 
nadzorom (Marx, 1983, str. 22).     
 
3 .  O B D O B J E  O D  K O N C A  1 9 .  S T O L E T J A  D O  2 .  S V E T O V N E  V O J N E  

3 . 1 .  D R U Ž B E N O E K O N O M S K E  O K O L I Š Č I N E  
 
Obdobje od konca 19. stoletja do 1. svetovne vojne sta zaznamovala imperializem zahodnih 
držav ter rast in razmah industralizacije po vsej Evropi, pa tudi v drugih delih sveta – na 
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Japonskem in v ZDA. V začetku industrializacije je bil nagel gospodarski razvoj značilen le za 
Veliko Britanijo, do leta 1870 pa se je razširil na Belgijo, Francijo in Nemčijo. Proti koncu 
devetnajstega stoletja se jim pridružijo še Italija, Španija, Švedska in Rusija. Vzpon industrijskih 
gospodarstev v Zahodni Evropi je imel globoke družbene in politične posledice. Naglo rast mest 
in naselij je spremljal razvoj v političnem pogledu bolj zapletene družbe, v kateri so se začele 
izoblikovati nove interesne skupine – ki so imele večji politični vpliv kot prej (Iannaconne, 
1998).  
 
Iz zornega kota mezdnega delavca predstavlja sedmo desetletje 19. stoletja začetek razrednega 
boja v obliki družbenega udejstvovanja in združevanja v sindikate, ki je bilo mnogokrat (tudi 
krvavo) zatrto5. S ciljem izboljšati položaj delavcev je bila leta 1864 ustanovljena Prva delavska 
internacionala (ali mednarodno združenje delavcev), kjer je osvoboditev delavskega razreda v 
praksi prvič dobila izjemen razredni značaj. Sporočilo prvega kongresa internacionale je, da 
kapitalizem in njegove institucije ne bodo nikoli pripeljali do družbe enakih in da je to 
odgovornost delavskega razreda, ki naj se združi čez nacionalne meje in v praksi realizira 
družbo, kjer bo vsakemu dano po njegovih potrebah in bo vsak prispeval po svojih zmožnostih 
(Kronika človeštva, str. 752).  
 
Ob koncu 19. stoletja se je tehnološki razvoj posebej usmeril v industrijo. Z izumi z začetka 
stoletja so izdelovali močnejše in cenejše jeklo, ki so ga uporabljali za izdelovanje strojev, ladij 
in drugih predmetov za splošno rabo. Postopoma so se raziskave dotikale tudi področja kemične 
industrije, razvili pa so tudi prve električne naprave. Prve avtomobile smo lahko videli že pred 
1900, znaten pa je bil tudi napredek na področju strojev za mehansko obdelavo (šivalni stroj, 
sesalniki za prah) (Kronika človeštva, str. 752). Novi stroji so omgočili večjo produktivnost in 
ekonomijo obsega, kar je v praksi pomenilo znižanje cen in zvišanje realnih plač delavcev. Tako 
so se v obdobju od 1862 do 1875 v Veliki Britaniji realne mezde povečale za 40 %, znova pa v 
obdobju 1885–1900. Takrat je bila povprečna plača za 33 % višja kot leta 1875 in za kar 75 % 
višja kot 1850. Zaradi nižjih cen in višji realnih plač se je povečala kupna moč delavcev in 
spremenil vzorec potrošnje: delavci so postali potrošniki sadja, mesa, masovno proizvedenih 
čevljev, oblačil, pohištva, časopisov, koles in drugih izdelkov, ki so postali dostopni vsem 
(Screpanti, Zamagni, 1993, str. 176). Nedvomno se je torej standard povprečnega delavca 
korenito izboljšal. A Hunt opozarja, da so povprečja vendarle lahko zavajajoča. Dve raziskavi iz 
poznega 19. stoletja sta namreč pokazali, da je približno 40 % londonskega delavskega razreda 
še vedno živelo v bedi (Hunt, Sherman, 1978, str. 95, 96). Večina jih je bila naseljenih v 
delavskih četrtih, v premajhnih stanovanjih6, z zelo oslabljenim prezračevanjem in osvetlitvijo 

                                                 
5 Spopadi oblasti z delavci v ZDA dosežejo vrh leta 1886, ko stavkovno gibanje zavzema 610.000 delavcev, ki se 
bojujejo proti nizkim mezdam in slabim delavnim razmeram. Konkretno gre za proteste v St. Louisu, kjer šerifi 
streljajo na delavce in ubijejo 9 ljudi, v Milwaukeeju, kjer prvega maja delavci demonstrirajo za osemurni delavnik, 
in v Chicagu, kjer bomba ubije 7 demonstrantov, streljanje šerifov pa 4. Stavke se povečini končajo s porazom 
delavcev, vendar je treba omeniti, da se na prvem kongresu druge internacionale, 1889, sklene, da je 1. maj praznik 
delavske solidarnosti. V istem letu 3. maja zaradi socialne stiske stavkajo tudi porurski rudarji, ki jih napade vojska 
in ubije 6 protestnikov.  
6 Tipična londonska delavska družina (mož, žena, 4 do 5 otrok, stari starši) živi v prostoru s stranico 3,05 do 3,66 m. 
V Berlinu, ki je drugo največje delavsko mesto, je značilno delavsko stanovanje v petnadstopni kasarni; 17 % 
delavcev živi v stanovanjem s samo enim prostorom.  
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ter problemi z vlago. Na dvoriščih so še vedno kraljevali odpadki in odplake (Iannaconne, 1998). 
Dejstvo, da po 50 letih izboljševanja gmotnega položaja delavcev slednji ostajajo v kritičnih 
življenjskih pogojih, kaže na izjemno težke pogoje, ki so vladali na začetku stoletja, pred 
začetkom izboljševanja razmer (Hunt, Sherman, 1978, str. 95- 96).  
 
Britanskemu ekonomskemu napredku so sledile tudi ZDA in zahodna Evropa, poleg tega se je 
vzporedno z ekonomskim položajem izboljševal tudi politični položaj. Sledile so ustanovitve 
političnih strank, ki so se zavzemale za pravice delavcev. Najuspešnejša je bila Nemška 
socialdemokratska stranka, ki sta jo vodila Wilhelm Leibnecht in August Bebel, ki je leta 1890 
po mirni politični poti postala vladujoča nemška stranka. Tako se je mnogim socialistom zdelo, 
da je kapitalizem sam poskrbel za instrument mirnega ekonomskega in političnega napredovanja 
delavskega razreda (Hunt, Sherman, 1978, str. 95- 96). 
 
Izboljšani življenjski pogoji so se znova izrazito poslabšali med prvo svetovno vojno.  V vseh 
državah, ki so sodelovale v vojni, so delavski razredi občutili poslabšanje tako splošnih 
življenjskih kot tudi delavskih pogojev. Galopirajoča inflacija je dnevno zniževala realno mezdo 
in kljub povečanim možnostim zaposlitve za ženske in otroke so se družine stežka preživljale. 
Pomanjkanje hrane, obleke in goriva je čedalje bolj ogrožalo preživetje in se s trajanjem vojne 
dodatno povečevalo. Delovni čas se je znova podaljšal, kapitalisti niso upoštevali varstvene 
zakonodaje, povečala se je disciplina na delovnem mestu. Delavski razred se je bojeval za 
preživetje, medtem ko so kapitalisti ustvarjali neizmerno visoke dobičke na njihovih ramenih. 
Zavedanje takšnega položaja je izjemno zaostrilo razredni boj. Delavski razred se je znova 
žrtvoval za celotno državo in v delavskih vrstah je vojna pridobivala značaj neskončnosti in 
nesmiselnosti. Vsakodnevno življenje je postajalo brutalnejše, družine so bile razdeljene, otroci, 
katerih matere so delale, niso imeli ustrezne vzgoje, kaj šele čustvene topline. Države so 
mobilizirale nacionalne ekonomske in finančne vire za vojno in v vladnem interesu je bilo, da se 
v proizvodnji vztraja za vsako ceno. Zato so obljubljale povojne reforme, kar je delavcem v vojni 
industriji dalo poseben vzvod za povečevanje zahtev na delovnem mestu. Takšna situacija je 
pripeljala do ugodnih pogojev za razvoj masovnih zahtev po večji politični moči delavskega 
razreda. Slednje so se oblikovale predvsem v obliki lastništva nad proizvodnimi sredstvi in boja 
za odvzem kontrole kapitalistom in vzpostavitev demokratičnih organov v pristojnosti delavcev 
samih. Kvalificirani delavci, ki so bili organizatorji gibanja, so začeli razvijati organizacijske 
oblike, ki naj bi prešle meje obrti in vključile celotno maso nekvalificiranih delavcev v splošen 
projekt demokratičnega manageneta. Prvič v zgodovini se je skorajda celoten delavski razred 
angažiral, da bi ustanovil konkretne institucionalne oblike, ki bi zagotavljale uresničevanje 
socialističnega projekta ekspropriacije in spremenile produkcijske odnose. Končni rezultat 
medvojnega delavskega gibanja se je pokazal šele po njej in je bil močno odvisen od tega, ali je 
bila država zmagovalka ali poraženka (Sirianni, 1980). 
 
Delavsko gibanje je v obdobju med obema vojnama doživelo pravi razcep na socialistično 
(zavzemala se je za parlamentarno večino in ohranitev demokracije) in komunistično vejo 
(zagovarjala je preobrat družbe in revolucijo ter vzpostavitev diktature proletariata po vzorcu 
ruskih sovjetov). Med prvo svetovno vojno razpuščena druga internacionala se je ponovno 
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sestala v začetku leta 1919, obsodila vojno in zanikala krivdo posameznih socialdemokratskih 
strank ter se zavzela za demokratični politični razvoj v svetu in postopno graditev socializma. 
Vendar ta delitev ni bila edina, kateri so bili podvrženi evropski prebivalci tistega obdobja. 
Družba je bila razdeljena na dva nasprotujoča si pola: rdeči in črni, levi in desni, socialisti 
(komunisti) in fašisti. Bojevala sta se eden proti drugemu, posameznike ločevala (in 
diskriminirala) glede na miselnost. Zaradi strahu so birokrati, kapitalisti, majhni obrtniki stopali 
v fašistične vrste, delavci so se zbirali in razmišljali o načinih, kako združiti večje število 
delavcev, se upreti terorju in prevzeti oblast. Fašistične vlade so na podlagi moči in terorja 
zatirale drugačne miselnosti in demokratične procese odločanja; vladala je doba strahu in 
zatiskanja oči.   

3 . 2 .  F A B I A N I Z E M  
 
Fabianizem je doktrina, ki se je pojavila v letu 1883 na pobudo prof. Thomasa Davidsona, člana 
skupnosti »Fellowship of the new life«. Pozneje so se mu pridružili George Bernard Shaw 
(1856–1950), Sidney James Webb (1859–1947), Beatrice Potter Webb (1858–1943), Graham 
Wallas (1858–1932). Večina dotedanjih doktrin je zagovarjala politično akcijo – revolucijo – s 
ciljem izničiti kapitalistično oblast in uveljavitvi družbo vseh enakih, fabianizem pa je, 
nasprotno, zagovarjal etično reformo s postopnim spreminjanjem družbenih norm. Spremembo 
so hoteli doseči prek Mednarodne delavske stranke (ang.: International Labour Party), velik 
vpliv so imeli na trgovska združenja in kooperacijska gibanja ter na celoten britanski politični 
aparat (Cole, 2003). 
 
Marx je videl revolucijo kot edino pot iz kapitalizma v komunizem predvsem zaradi 
predpostavljenega nadaljnjega slabšanja položaja delavcev v družbi. Ko se po njegovi smrti misli 
o še večji degradiranosti življenjskega standarda delavcev niso uresničile, so avtorji, med njimi 
tudi fabianisti, začeli dvomiti o nujnosti revolucije, še več, poudarjali so, da bo naravna družbena 
evolucija sprožila vzpostavitev komunizma. Instrumenta, ki bi pospešil omenjeni družbeni 
razvoj, sta splošna volilna pravica in vzpostavitev javne, suverene moči. Sidney J. Webb meni, 
da se v 19. stoletju ekonomski položaj delavcev izboljšuje in da se bo tak trend nadaljeval tudi v 
prihodnje. V 19. stoletju izvedena socialne reforma je bila v očeh fabianistov začetek evolucije 
kapitalizma v socializem. Spremembe v zakonodaji na področju plač, delavnega časa, pogojev 
dela in spremembe v davčni politiki so glavni mehanizem za bolj enakomerno razporeditev 
bogastva, manjšanje razlik med družbenimi razredi in pot do večje družbene sreče. Dokazati so 
želeli, da z rastjo politike laissez faire narašča državni intervencionizem, ki se zavzema za 
delavske pravice ali vsaj za izboljšanje življenjskih pogojev (Cole, 2003).  
 
Fabianisti, podrobneje Phillip H. Wicksteed (1844–1927), so svojo teorijo izkoriščanja utemeljili 
na teoriji vrednosti na podlagi učinkovitosti, ki jo je zasnoval Jevons. S tem so lahko fabianisti 
omajali mogočen sistem Marxovega argumentiranja teorije kapitalističnega izkoriščanja na 
podlagi delovne teorije vrednosti. Pri Marxu bogastvo zemljiških posestnikov izhaja iz 
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monopolne lasti nad zemljo in iz razlik v rodnosti obdelovalnih površin, medtem ko so fabianisti, 
predvsem George B. Shaw, razširili teorijo z zemlje na kapital in osebne sposobnosti. Rento 
(opredeli jo kot dodano vrednost) razdeli na (ang.: Economic Rent, Rent of ability, Economic 
interest, Rent of opportunity or profits): 
- ekonomsko rento, ki je dodatni proizvod zaradi prednosti v geografski legi (ang.: Economic 

Rent);  
- rento sposobnosti, ki je dodatni proizvod zaradi učinkovitejše delovne sile (organizacijske 

prednosti, boljše nadzorovanje in usmerjanje delovne sile) (ang.: Rent of ability); 
- ekonomsko zanimanje, ki je posledica uporabe večje količine ali boljše kakovosti kapitala 

(ang.: Economic interest), in 
- rento priložnosti, ki predstavlja dodatni proizvod zaradi specifičnih prednosti na trgu, npr. 

obstoj monopolov, posedovanje boljših proizvodnih strojev ali proizvodnih postopkov (ang.: 
Rent of opportunity or profits).  

 
Različne vrste rent obstajajo povsod, kjer je v družbi kakovost zemlje, kapitala ali dela različna, 
problem je le v tem, da so kapitalisti večinski lastniki produkcijskih faktorjev in jim torej renta 
(skupek vseh rent) pripada skorajda v celoti. Del rente, natančneje renta sposobnosti, bi po tej 
teoriji lahko pripadla delavcu, vendar bi moral doseči monopolni položaj na področju 
sposobnosti ali organizacije dela. Raziskave dobro kažejo na to, da so sposobnosti ljudi v 
pozitivni korelaciji z izobrazbo (višja izobrazba pomeni večjo sposobnost), ta pa je 
neenakomerno razporejena v korist kapitalistov. Delavci v tovarnah si je v nasprotju s kapitalisti 
finančno ne morejo privoščiti. Izkoriščanje ni povezano z odvzemanjem delavčeve dodane 
vrednosti, temveč sledi iz dejstva, da premoženje pripada manjšini. Le z vzpostavitvijo državne 
lastnine nad produkcijskimi faktorji bi bila renta bolje porazdeljena in izkoriščanje ničelno. S to 
teorijo oznanijo, da produkcijski faktorji, z izjemo kapitala, niso nagrajeni v sorazmerju z 
njihovim doprinosom k bogastvu države (Burkitt, 1984, str. 100–115).  
 
Večino investicij v 19. stoletju omogočajo kapitalisti, ki se odrečejo sedanji porabi in varčujejo, 
pozneje pa privarčevano vložijo v poslovni proces in ustvarijo dobiček oziroma gospodarsko 
rast. Fabianisti se strinjajo, da je varčevanje predpogoj za izboljševanje življenjske ravni, vendar 
kot prvi spoznajo, da se varčevanje lahko izvaja tudi kolektivno z uvajanjem progresivnega 
obdavčevanja. Poleg tega dodajajo, da bi poleg učinkovitosti takšen način varčevanja pridobil 
tudi na pravičnosti, saj so si v tedaj obstoječem sistemu kapitalisti zagotavljali investicijska 
sredstva tako, da so delavcu odvzeli pripadajoči delež plačila in ga prisilili na rob preživetja, kjer 
ni imel možnosti, da bi varčeval (Burkitt, 1984, str. 100–115).  
 
Namesto kapitalističnega sistema predlagajo kolektivno lastništvo; rešitev vidijo v dvigu kupne 
moči in odpravi neenakosti. Kupno moč imajo za makroekonomsko kategorijo, s katero lahko 
država uravnava vrzel med proizvodnjo in potrošnjo. Nizke plače pomenijo izpad kupne moči in 
povzročijo presežno ponudbo. Opozarjajo tudi na možnost zniževanja dobičkonosnosti v primeru 
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povišanja plač. Na miren način prikažejo smotrnost opustitve politike laissez faire in postopno 
uveljavitev delno planirane ekonomske politike s ciljem ustvariti prijetnejše okolje za vse 
ekonomske subjekte. Odmevnost fabianističnih idej je bila še posebno močna med prvo svetovno 
vojno (Burkitt, 1984, str. 100–115).  

3 . 3 .  R E V I Z I O N I Z E M  
 
Revizionizem je gibanje v celinski Evropi z začetkom v 19. stoletju. Revizionistične ideje so v 
bistvu zelo blizu fabianistom, razlika je le v tem, da sta bila ekonomska prostora, v katerih sta se 
teoriji razvili, pod različnim vplivom. Evropski ekonomski prostor je namreč močno zaznamoval 
Marx, medtem ko v Veliki Britaniji ni bilo tako. Ne glede na razlike sta obe teoriji zagovarjali 
miren in postopen prehod v socializem. Eden najpomembnejših revizionističnih predstavnikov je 
E. Bernstein (1850–1932) (Burkitt, 1984). 
 
Kot smo že omenili, Marx meni, da se bosta med razredoma kapitalistov in delavcev vnela boj in 
revolucija  ter da se bo kapitalizem zlomil. S tako napovedjo prehoda iz kapitalizma v socializem 
se Bernstein ne strinja. Zaradi izboljšanih socialnih in ekonomskih pogojev, večje demokracije, 
postopne razpršitve ekonomskih razredov revolucija ni več rešitev, saj je predpogoj za revolucijo 
konflikt med družbenima razredoma. Verjel je, da je rešitev v razvoju industrijskih in političnih 
organizacij, ki bi se zavzemale za reforme s ciljem izboljšanja položaja delavcev. Z nadaljnjim 
ekonomskim razvojem naj bi se večala humanost subjektov v družbi, kar naj bi povzročilo večjo 
skrb za socialni položaj ljudi (Burkitt, 1984).  
 
Prav tako je bil avtor kritičen do sindikalistov. Delavski nadzor nad proizvodnimi procesi ima 
dve bistveni slabosti: izniči avtoriteto upravitelja, poleg tega so interesi sindikatov ožji od 
interesov družbe kot celote. Ti bi se lahko uveljavili s splošno volilno pravico, tako postane 
demokracija ključni dejavnik razvoja socializma.  

3 . 4 .  S I N D I K A L I Z E M  I N  G U I L D  S O C I A L I Z E M  
 
Sindikalizem in guild socializem sta gibanji, ki sta se pojavili v obdobju v konca 19. stoletja, 
njihov vpliv sega tja do sredine 20. stoletja. Osrednja tema obeh gibanj je korenita sprememba 
obstoječe ureditve, pri čemer jo prvi nameravajo doseči na bolj nasilen način, drugi pa načrtujejo 
to doseči z nekoliko mirnejšo transformacijo sistema. 

S i n d i k a l i z e m  
 
Sindikalizem se je najbolj uveljavil v Franciji zaradi specifične politične in gospodarske 
situacije. V Franciji industrija predstavlja manjšino ekonomije, koncentrirana je v večjih 
industrijskih središčih, medtem ko drugod prevladujeta kmetijstvo in obrtništvo (Burkit, 1984). 
Za kapitalistično bolj usmerjene države so se delavci za svoje pravice bojevali na bolj 
institucionalen način in uspeli doseči vidno izboljšanje njihovega položaja. V sistemu, kjer je 
kapitalizem prevladujoča gospodarska ureditev, ni mogoče zanemariti nevzdržnega 
ekonomskega in družbenega položaja delavcev, zato se slednji učinkovito združijo in si 
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izbojujejo večje pravice. V sistemu, kjer kapitalizem ni prevladujoča gospodarska ureditev, je 
število delavcev manjše v primerjavi z razvitejšo državo in je zato učinkovita organizacija težje 
uresničljiva.  
 
A vendar ima sindikalizem svoje začetke v ZDA, kjer ima De Leon lastno vizijo rušenja 
kapitalistične oblasti. Poudarja nujnost neposredne akcije, pri čemer ima v mislih predvsem 
stavke. Največjo podporo doživi s strani rudarjev (ang.: Western Federation of Miners), katere so 
težki pogoji v rudnikih spodbudili k radikalnejšim rešitvam. Vendar sindikalizem presega 
državne meje in se razširi tudi v Avstrijo, Belgijo, na Irsko in v Italijo; najpomembnejši vtis pa 
pusti na ideologiji Francozov. Neodvisnost sindikalistov od Francoske socialistične stranke 
oziroma partije (French Socialist Party) poudarjajo prek specifične strategije, ki zajema: stavke s 
strani posameznih sindikatov oziroma manevre, prenehanje z delom na določen dan s strani vseh 
delavcev oziroma splošen manever ter splošno in popolno prekinitev dela. To so načini 
revolucije proletariata proti kapitalizmu, ki predpostavljajo, da se lahko maloštevilen razred 
francoskih delavcev upre nepravičnosti kapitalističnega sistema le z organizirano skupno akcijo 
(Burkitt, 1984).  
 
Akcija sindikalistov naj torej poteka neodvisno od oblasti. Podpira naj proteste proti avtoriteti, 
tedanji politični moči in neučinkovitosti demokracije kot družbene ureditve. Te ideje je 
teoretično natančneje opredelil glavni pripadnik francoskega sindikalizma Georges Sorel (1847–
1922). Kot temelj uporabi Marxovo idejo, vendar se osredotoči le na njegovo osrednjo temo – 
razredni boj. V postopnih reformah kapitalizma vidi veliko nevarnost, saj vladajoči kapitalistični 
razred za tančico demokracije lažje prilagaja družbeni sistem sebi v prid. Demokracijo označi 
kot izredno neučinkovito in tudi zaslepljujočo, saj zgolj z dogovori samimi lahko prikaže 
spremembo v družbi, čeprav se ta v realnosti ne zgodi. Tako dokaže, da politična dejavnost ne 
more pripeljati do pravih družbenih sprememb, za to je nujen razredni boj, izpeljan s strani tistih, 
ki dejansko trpijo nepravičnosti obstoječega sistema (Burkitt, 1984, str. 116–118). 
 
Vladne procedure so izredno dolgotrajne in kakršna koli socialistična reforma pomeni le 
izravnavanje zahtev stranke ter želje po trajni ohranitvi navideznega miru. Iz tega vidika delavec 
ne pridobi kaj prida, saj so njegovi pogoji izboljšani le za odtenek. Osnovna sindikalistična ideja 
leži v generalni stavki in vzpostavitvi kaotičnega stanja. Tako stanje delavcem olajša pot do 
večjih pravic, reforma je sukovita in celovita, tveganje neuspeha pa je vezano na krajše obdobje. 
V sunkovitih spremembah vidijo prednost, saj se pri dolgoročnih reformah sistem sprotno 
prilagaja; obstaja nevarnost, da se socialne ideje počasi stopijo s kapitalističnimi. Sorelove ideje 
imajo močan vpliv na delavce same, saj z verjetjem v njihovo nadmoč močno poveča moralo 
delavskega razreda. Za dodatno ohromitev kapitalistove moči zagovarja tudi sabotaže, ki 
onemogočijo nepretrgano akumulacijo kapitala (Burkitt, 1984).  

G u i l d  s o c i a l i z e m  
 
Guild socialisti so delovali v istem obdobju kot sindikalisti. Poudarjali so, da ljudje večji del 
svojega življenja preživijo v proizvodnji, preostali, manjši del pa v potrošnji porabi in na podlagi 
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tega sklenijo, da bodo namenili večji poudarek organizaciji proizvodnje. Problem vidijo v 
dejstvu, da je delo obravnavano kot blago in da se delavec, ki to delo nudi, čuti odtujenega od 
samega proizvajalnega procesa. Osrednji predstavnik guild socialistov je J. D. H. Cole (1890–
1959). Demokracija ima zelo malo skupnega z odnosi v proizvodnji, zato predvidijo 
transformacijo obstoječega sistema v industrijsko demokracijo s predpogojem ukinitve plačnega 
sistema. Nadomestitvi kapitalizma sledi uveljavitev partnerskega odnosa med sindikati in 
državo, ukinitev lastništva in obenem stalni nazor proizvajalnih procesov s strani sindikatov. V 
tem sistemu ima delavec enake možnosti odločanja in vplivanja kot kateri koli drugi 
posameznik, ne glede na to, kje na družbeni lestvici se nahaja. Delavci sami glede na cilje, ki si 
jih zadajo, izberejo ustrezne managerje, ki skrbijo za pravilno izvedbo načrtovanih del. Tako 
dosežejo enakost med delavci in managerji, saj so slednji izbrani le za to, da koordinirajo 
delovne procese oziroma, da izvršijo plane določene s strani delavcev. Poleg tega višina njihove 
plače ni več odvisna od ustvarjenega dobička in kapitalistovih načrtov, temveč jih prejmejo na 
podlagi prodaje proizvodov (Burkitt, 1984, str. 121–127). 
 
V sistemu kapitalizma delavec predstavlja le organsko orodje, ki mora, ker druge alternative 
nima, opravljati pogostokrat nezanimivo monotono delo. V očeh kapitalista je slabša zamenjava 
za stroj in zanjo se odloči predvsem zato, ker stroji raznolikega dela ne morejo opravljati. Da 
delavec lahko delo opravlja, mora prejeti plačilo, ki mu omogoča fizično preživetje. Življenje na 
robu preživetja, odtujenost od celotnega sveta sta uničujoča tako za delavce kot tudi dolgoročno 
za kapitalistični sistem. Guild socialisti z uvedbo participacije in soodločanja delavcem odprejo 
pogled v prihodnost. Svobodni okovov minule družbene ureditve lahko razvijejo svoje 
potenciale in z močjo odločanja ter sooblikovanja prihodnosti ustvarijo drugačen, bolj pravičen 
svet (Burkitt, 1984, str. 121–127).  
 
4 .  K O O P E R A T I V N O  U D E J S T V O V A N J E  V  S O D O B N E M  S V E T U  ( 2 0 .  s t o l e t j e )  78 

4 . 1 .  D R U Ž B E N O E K O N O M S K E  R A Z M E R E  V  S O D O B N E M  S V E T U  ( 2 0 .  s t o l e t j e )  
 
Če se malo ozrem po svetovnih borzah, lahko kar hitro ugotovim, da sedanjemu svetu vladajo 
multinacionalke. Osnovni cilj vsake izmed teh je zasledovanje profitnega motiva ne glede na 
morebitne demografske, kulturne in naravne posledice. Njihov prodor je večinoma usmerjen v 
azijske, južnoameriške, bolj poredkoma afriške trge. Tehnologija je v zadnjih desetletjih izjemno 
napredovala, še pred desetimi leti je bil mobilni telefon ogromna, težka škatla, medtem ko danes 
tehta nekaj 100 gramov in je nujna oprema vsakega najstnika. Od vseh teh multinacionalk 
vsekakor ni pričakovati kaj preveč dobrega, ena izmed pomembnih pozitivnih lastnosti pa je zelo 
visoka dobičkonosnost. V ZDA in Zahodni Evropi na račun teh donosov skoradja polovica 
prebivalcev varčuje v vzajemnih skladih oziroma si lajša življenjske pogoje, ki jim jih narekuje 
pokojninska reforma.  

                                                 
7Vir podatkov navedenih v poglavju 4. 1. je: [URL: http://www.communa.org.il/e-world.htm] 
8Za prikaz ekonomskega razmišljanja 20. stoletja se ne bom osredotočila na teoretsko podlago, saj bi se oddaljila od 
namena pisanja tega diplomskega dela. Tako bom prikazala različne poskuse kooperacij in s tem posredno prikazala 
filozofijo, gibalo prakse in ugotovila, katere so prednosti in slabosti kooperativnega udejstvovanja v praksi.  



 22

 
Toda čeprav je multinacionalk več kot 1000, je prebivalstva vsekakor preveč, da bi vsi našli delo 
prav v multinacionalkah. Najbolj iskana je poceni delovna sila, ki jo je v Zahodni Evropi in ZDA 
vse težje najti. Tako si lahko predstavljam, da je v primeru multinacionalk dobiček ustvarjen 
dejansko in na podlagi privatne lastnine, delo pa ocenjeno zgolj kot cenena dobrina. Življenje v 
revnih državah je zaradi neenakomerne porazdelitve bogastva in naravnih virov (dva izmed 
pomembnejših sta dež in rodovitna zemlja) težko. Vsak deseti prebivalec revne države ima 
dovolj za preživetje, vsi tisti, ki po svetu hodijo s praznimi trebuhi, pa z veseljem sprejmejo 
slabo plačano delo. Kot vsi dobro vemo, multinacionalke ne izkoriščajo le ugodnih razmer na 
trgih delovne sile in šibke zakonodaje revnih držav, temveč povzročajo tudi t. i. negativne 
eksternalije v družbi in ekosferi. Veliko je bilo govora o razcepljenosti sveta na dva pola: sever 
in jug, območje materialne preobilnosti in območje materialne revščine, vendar so interesi 
multinacionalk preveliki, da bi jih tovrstne besede lahko odvrnile od teh dejanj. Multinacionalke 
se na naših trgih pojavljajo predvsem kot ponudnice cenenih končnih proizvodov, kar za domače 
gospodarstvo pomeni veliko konkurenco. Multinacionalk se lahko majhna gospodarstva 
postavijo po robu le ob pogoju, da znotraj teh gospodarstev oblikujejo posebno družbo, ki jo vodi 
načelo kooperacije. To je prvi in najbolj ekonomski motiv za vzgajanje kooperativnega načela. 
Poleg ekonomskih posledic ima delovanje kapitalistično kaotične družbe tudi pomembne 
socialne posledice, kot so odtujenost, pogoste depresije, prehitro vstopanje otrok v svet odraslih, 
divje potrošništvo in strah posameznikov znotraj tako obsežnega sistema. Da bi posamezniki 
dosegli večjo harmonijo in si kar v svoj dom »pripeljali« prijatelje, so se odločili za skupno 
bivanje. Danes je na svetu veliko različnih vrst skupnosti, namenjenih različnim vrstam ljudi in s 
poudarkom na različnih vidikih njegovih potreb po druženju, ustvarjanju in življenju na sploh. 
Veliko število skupnosti je takih, ki se ne želijo »tržiti« ali biti kakor koli vidne v svetu, zato je 
javnosti znan le del vseh obstoječih skupnosti. Podane številke so glede na omenjena dejstva 
lahko le okvirne9.  
 
Tabela 1: Število javnosti znanih skupnosti po geografskih območjih  
Geografsko območje Število javnosti znanih 

skupnosti 
Severna Amerika 2.500 
Velika Britanija 150 
Evropa (brez VB) 200 
Japonska 250 
Avstralia/Nova Zelandija 200 
Skupaj (brez Indije in Južne 
Afrike) 

3.300 

Vir: http://www.communa.org.il/e-world.htm 
 
Klasična, morda skrajna oblika skupnosti, je komuna. Ponavadi gre za majhne, kmetijske  
skupnosti, kjer posamezniki na osnovi svobodne odločitve sprejmejo načelo »od vsakega po 
svojih možnostih, vsakemu na podlagi njegovih potreb«. Komune se najbolj razlikujejo po tem, 
ali v njej še obstajajo močne družinske vezi in posameznik subtilno zapostavlja potrebe komune 

                                                 
9 Nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da je vseh skupnosti 12.000 [URL: http://www.communa.org.il/e-world.htm]. 

http://www.communa.org.il/e-world.htm
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pred potrebami lastne družine ali je, nasprotno, komuna družina in so vezi nuklerane družine 
skorajda odstranjene. V prvem primeru ne govorimo več o komuni, ampak o namenski skupnosti 
(Intentional Community).  
 
Posebna oblika komune so kibuci. To so izraelske skupnosti, ustanovljene pretežno iz 
ekonomskih razlogov, a vendarle specifične zaradi posebnega položaja izraelskih ljudi, ki še 
nimajo lastne države.  
 
Med različne oblike kooperativnega udejstvovanja štejemo tudi mestne in regionalne skupnostne 
projekte. V nekaterih nekoliko manj znanih območjih sveta duh kooperacije ne zajema zgolj 
majhne lokalne skupnosti, temveč presega te meje in se razprostira po celotni regiji ali mestu. 
Najbolj znani primeri so mesto Auroville v Indiji, območje družbene in ekološke rehabilitacije v 
Whyalli v Južnoafriški republikiter ekološko mesto Arcosanti v arizonski puščavi (ZDA).  
 
Poleg omenjenih obstajo še ekonomske skupnosti, ki se upirajo globalističnim težnjam velikih 
korporacij in skušajo z ustanavljanjem lastnih sistemov, sicer prilagojenih globalnemu 
delovanju, ohraniti družbeno povezanost, visoko stopnjo solidarnosti in nizko tekmovalnost med 
posamezniki. V diplomskem delu sem se bolj podrobno dotaknila dveh primerov: regije Emilia 
Romagna in primer španskega Mondragòna.  
 
Nedvomno v visoko informacijsko razviti družbi ne sme manjkati medmrežna skupnost. Takšna 
skupnost nima nikakršnih teritorialnih osnov, temveč deluje na povsem virtualen način, in sicer 
na medmrežju (world wide web). Zdi se, da se taki skupnosti obeta pomembna vloga v 
prihodnosti.  

4 . 2 .  R A Z L I ČN E  O B L I K E  U D E J S T V O V A N J 10 
 
Kot alternativi kapitalizmu in njegovim slabostim so se nekateri posamezniki odločili ustanoviti 
posebne namenske skupnosti. Vsaka od teh se osredotoča na eno ali več slabosti kapitalizma. 
Nekatere skupnosti nekoliko bolj poudarjajo pomen narave in spoštovanja do okolja, druge se 
osredotočajo na negativne posledice kapitalizma neposredno na človeka, kot so na primer 
odtujenost, visoka stopnja stresa, nezmožnost sproščene komunikacije ipd. Ena najbolj 
priljubljenih in najbolje razvitih oziroma organiziranih namenskih skupnosti so ekovasice. V njih 
obstaja več načinov sobivanja, katerih glavna prednost je skupna skrb za okolico, komunalne 
zadeve, ponekod imajo tudi organizirano skupno prehrano in družabne ter športne aktivnosti. 
Ekovasice so lahko urbane ali ruralne skupnosti, njihov namen je članom nuditi visoko kakovost 
življenja, ne da bi od zemlje vzeli več, kot ji vrnejo. Da bi uspeli v tem namenu, se ne posvetijo 
le ekologiji, temveč poudarjajo tudi pomen skupnosti in spiritualnega življenja. Posamezniki, ki 
živijo v ekovasici, skušajo razviti odgovoren odnos do sovaščanov in so si v medsebojno 
podporo v težkih trenutkih. Vsak član je pomemben člen, ima možnost odločanja, predlaganja in 
vsako mnenje je upoštevano.  
                                                 
10 Viri podatkov navedenih v poglavju 4. 2. je: [URL: http://www.communa.org.il/e-world.htm ],[URL: 
http://www.communa.org.il/e-world.htm ] 
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V ekovasicah ljudem omogočajo, da se znova povežejo z naravo, vzpostavijo stik z vodo, 
vetrom, rastlinami in živalmi. Okolje varujejo tako, da hrane pridelujejo toliko, kot jo bioregija 
lahko proizvede, domove gradijo iz lokalno prilagojenih materialov, za proizodnjo energije 
uporabljajo obnovljive energetske vire, varujejo biološko raznovrstnost, ohranjajo čisto zemljo z 
uporabo primerne energije in tehnik za upravjanje z odpadki.  
 
Večina ekovasic ne poudarja posebne oblike spriritualnega udejstvovanja, vendar že v sami 
zasnovi član vasice spoštuje naravo in vsa bitja, ki v njej prebivajo, tako da je določena 
spiritualnost vpeta že v sistem sam. Kulturna in artistična obogatitev je dobrodošla. V spiritualni 
vidik lahko vključimo tudi razumevanje medsebojne povezanosti in odvisnosti vseh življenjskih 
elementov na našem planetu in vlogo skupnosti, ki se zavzema za miren in sonaraven svet. 
 
Kososeska ali co-housing je usmerjena predvsem v zniževanje občutka odtujenosti zaradi 
moderne razcepitve soseske, kjer nihče ne pozna svojih sosedov in občutek skupnosti skorajda 
ne obstaja. Ljudje, ki sicer živijo v lastnih družinskih stanovanjih, se lahko zbirajo v skupnih 
kuhinjah, kjer se nekajkrat na teden organizirajo skupna kosila, dnevnih sobah in drugih 
prostorih. Ponavadi so te skupnosti posledica zamisli tistih, ki bodo v njej živeli, kar v praksi 
pomeni, da si jo sosedje zamislijo in jo pozneje tudi upravljajo. Tipična kososeska zajema 20–30 
družin, oblika soseske je lahko različna: ali skupina hiš okoli otroškega igrišča ali razvrstitev hiš 
ob kakšni gozdni poti.  
 
Nekoliko bolj ekonomsko prilagojena življenju v mestih je housing kooperativa. Videti je kot 
običajni stanovanjski blok ali skupina vrstnih hiš, z razliko, da je vsaka taka skupnost hkrati 
podjetje in je v skupni lasti prebivalcev. Članstvo v taki kooperativi pomeni: deljene 
odgovornosti, neprofitni stanovanjski objekt, demokratični nadzor, odprto članstvo (ljudem 
različnih kultur, starosti in dohodkov) in skupnostno življenje, ki nudi varnost majhne vasice 
sredi velikega mesta. Načeloma so to družinsko usmerjene kooperative. 

4 . 3 .  I Z R A E L S K I  K I B U C I 11 
 
Kibuc je izvorna izraelska oblika komune, ki se je razvila kot posledica specifične geografske 
razpršenosti tega naroda in želje po vrnitvi v obljubljeno deželo. Na začetku 20. stoletja so se 
Judje, pretežno iz Vzhodne Evrope, množično začeli preseljevati na območje Palestine in brez 
posebnega znanja in kmetijskega know-howa začeli obdelovati zemljo. Prva dilema se pojavi že, 
ko želimo doreči pravo naravo te zemlje. Na novo naseljeni Izraelci namreč trdijo, da je bila v 
bistvu puščavnata in slabo rodna, medtem ko Palestinci trdijo, da so leta 1912–1913 na isti 
zemlji v arabskih naselbinah pridelali nekaj več kot milijon zabojev pomaranč, ki so jih izvozili 
v Evropo12. Poleg tega trdijo, da je bil vsak roden košček zemlje že pred prihodom Judov 
obdelan po njegovi največji učinkovitosti. S tega vidika moramo biti previdni pri stigmatiziranju 
uspeha kibucov kot nekakšnega čudeža.  
                                                 
11 Vir poglavja 4. 3. je Manfred Davidman, 1996 [URL: http://www.solbaram.org/articles/kibbut.html ] 
12 Dodatni vir je [URL: http://www.artsci.vustl.edu~anthro/courses/361/gordon.html ] 
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Člani živijo v eni komuni in si delijo delo. Cilj kibuca so delo na osnovi lastne iniciative, enakost 
med pripadniki skupnosti ter sodelovanje na vseh področjih proizvodnje, potrošnje in 
izobraževanja ali vzgoje. Tovrstna oblika družbenega združevanja izhaja predvsem iz 
ekonomskih potreb, zato so kibuci ekonomsko in družbeno neodvisne entitete, ki so razpršene od 
južne libanonske meje do Rdečega morja. Med posameznimi kibuci obstajajo različne oblike 
sodelovanja: ena je nacionalna federacija kibuc (national kibbutz federation) in regionalni sveti 
(regional councils). Bistvene lastnosti kibuca so 1) skupno lastništvo dobrin, kar pripomore k 
večji skupnostni zavesti v družbi13; 2) občutek splošne odgovornosti za druge in medsebojne 
pomoči; 3) demokratični in neodvisen management; 4) samozaposlovanje, brez najemanja 
delovne sile; 5) družbeni in geografski vidik kibuca sovpadata.  
 
V zameno za sredstva skupnost nudi vsakemu posamezniku vse, kar potrebuje za preživetje: 
prehrano, obleko in druge nujne potrebščine za člane. Družine imajo sicer lastno stanovanje in 
nekaj osebne lastnine v predmetih (ne v sredstvih), vendar sta količina in kakovost odvisni 
predvsem od bogatosti kibuca. Sistem je organiziran tako, da za posameznika poskrbi od zibelke 
do groba. Z namenom razbremeniti posameznike preobilnega dela so otroci vzgojeni s strani 
skupnosti, ločeno od staršev, ki se z njimi družijo le ob koncu tedna. Od ustanovitve prvega 
kibuca leta 1910 do danes so se struktura, ideologija in bogatost komun spremenile. Danes se 
komune srečujejo tako s praktičnimi kot ideološkimi težavami. V nadaljevanju bom na kratko 
predstavila te težave in njihov izvor. 
 
Prva komuna, Deganya, je imela le 10 prebivalcev. Z leti so se komune razvijale in sčasoma v 
očeh drugih Izraelcev postale prave oaze dobrega življenja in bogastva14. Bili so uspešni 
proizvajalci kmetijskih izdelkov: 3 % vsega izraelskega prebivalstva, ki živi v kibucih, proizvede 
kar 50 % vseh kmetijskih izdelkov. Ko je močna svetovna konkurenca na kmetijskem področju 
onemogočila življenje zgolj na podlagi kmetijstva in ko so želeli  prebivalcem ponuditi večjo 
raznovrstnost delovnih mest, so se odločili uvesti industrijsko proizvodnjo. Danes proizvajajo 
kar 9 % vseh izraelskih industrijskih proizvodov. Davidmann citira kot glavni razlog za tak 
uspeh predvsem ugodna posojila, ki so jih komune dobivale s strani Judovske agencije (Jewish 
Agency – Sochnut). Obrestna mera, ki jo je (naj bi) agencija komunam zaračunala, je znašala 2 
% neto, inflacija se v obrestih ni upoštevala. Doba vračila je bila 50 let z 10- ali 20-letno dobo 
zamika. Ob upoštevanju, da je bila v tistih letih inflacija 40 %, je posojilo izgubilo vrednost v 7 
letih. Tako so bila posojila v osnovi darila s strani agencije oziroma se je dolg, ki so ga ustvarili 
kibuci, prenesel na izraelsko vlado in posledično na celotno izraelsko prebivalstvo.  
 
Večanje kibucov je prineslo tudi druge socialne spremembe. Izvorno so bile družbene vezi med 
vsemi prebivalci kibuca namreč pomembnejše od družinskih vezi. Z večanjem komun je bilo to 

                                                 
13 Vsa sredstva (zemlja, stavbe, proizvodna sredstva, tovarne, orodja ipd.) so last skupnosti. Institut zasebne lastnine 
ne obstaja, vsakdo, ki vstopi v komuno, prepusti lastna sredstva komuni in vsem njenim članom. 
14 Prebivalec premožnega kibuca je imel na razpolago bazen, teniška igrišča, kulturne in koncertne hale, filmske 
predstave ipd.. 
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ideološko usmerjenost težko ohraniti, tako da se danes v večjih kibucih posamezniki težko 
odpovedujejo tesnim družinskim vezem.  
 
Odločanje v kibucih (katerih velikost niha od 200 do 2.000 prebivalcev) poteka v t. i. Skupnih ali 
Splošnih skupščinah (General Assembly), kjer lahko sodelujejo vsi. Vsakdo lahko izrazi svoje 
mnenje in vsako mnenje ima težo, saj je komuna namenjena ljudem, ki v njej živijo, zato je 
potrebno upoštevati njihove želje in predloge. Vloga Skupnih skupščin je določiti politiko 
delovanja, dodelitev odgovornosti in izvolitev managerjev in njihovih pomočnikov, ki delovne 
naloge razdelijo med druge prebivalce kibuca. Vloge in zadolženosti se na dobo dveh ali več let 
spreminjajo (utečeno imajo rotacijo dela), zato ne pride do prenasičenosti posameznika z 
določeno vrsto dela. Nedvomno je taka oblika odločanja izjemno pravična in prilagojena 
posamezniku, vendar lahko pripelje tudi do nekaterih težav in nevšečnosti. Zamislimo si primer, 
da je dovolj sredstev za šolanje samo enega otroka, in predpostavimo, da se izbira med dvema, 
od katerih je eden naš. Takšna odločitev lahko v skupnosti povzroči kar nekaj razkola, če se 
posameznik ni pripravljen popolnoma odreči svojim zaščitniškim težnjam do lastnega otroka.  
  
Bistvo ideologije kibuca sta delo in delovna etika. Predvsem poudarjajo pomen dostojanstva, ki 
ga naj bi imel vsak posameznik ne glede na delo, ki ga opravlja. V ta namen so ustanovitelji 
prvih kibucov postavili pravila o nediferenciranosti plač. Pristna ideologija sodelovanja, ki je 
temelj življenja v kibucih je v zadnjih letih začela upadati. Sorazmerno z rastjo bogastva in 
razpoložljivih sredstev se je začela zniževati skupnostna zavest in solidarnost med člani. 
Kooperativno ideologijo je nadomestila ideologija lastnega interesa. V začetnih fazah so bile 
namreč plače za različna delovna mesta enake. Skupna razpoložljiva sredstva so se enakomerno 
razdelila med vse prebivalce. Danes se v nekaterih kibucih uvaja sistem diferenciranih plač, tako 
da bi bila vsaka plača tako visoka, kot je zunaj komune tržno določena. Ta sistemska 
posodobitev je potrebna predvsem zaradi enega razloga: kibuci se vedno bolj obravnavajo kot 
profitni centri.  
 
Spreobrnitev komune v profitni center se je začela z napačno odločitvijo prebivalcev nekaterih 
kibucov za bančno posojilo. V razmerah zelo visoke (200 %) inflacije so bila namreč bančna 
posojila videti zelo ugodna. V letih, ki so sledila, se je inflacija umirila in dosegala tudi 40 % ali 
celo 20 % letno stopnjo, medtem ko je obrestna mera ostala na višini 60 %. Tako so morale 
nekatere skupnosti pod pritiskom bank prilagoditi svoje poslovanje v smeri večje učinkovitosti15. 
Temu je sledilo prekršitev enega izmed temeljnih pravil kibucov: prepovedi zaposlovanja 
zunanje delovne sile. Da bi zagotovili večjo učnkovitost, so ustanavljali tovarne, in ker je bila 
zunanja sila cenejša, so zaposlovali samo zunanjo delovno silo. Poleg tega so to storili zunaj 
kibucev, tako da so bile tovarne in podjetja ločena od kibucov. Primarnost ekonomskega cilja in 
ločenost tovarn od kibucov sta povzročili določeno prevlado managerjev nad prebivalci kibuca. 
Omenjeni dejavniki so povzročili premik v razmišljanju mnogih prebivalcev komune v smeri 
doseganja lastnih interesov, predvsem pa se je to zgodilo managerjem. Slednji so zahtevali 
plačila, primerljiva z osebnimi dohodki zunaj komun. Pred tem so se plače razdeljevale 
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enakomerno: vsak je dobil enak delež razpoložljivih sredstev, managerji so zdaj zahtevali višji 
delež zase. Diferenciaciji plač je sledilo tudi ukinitev določenih storitev v posameznih komunah. 
Na primer, komuna Kfar Sanasi je leta 1995 preoblikovala skupno kuhinjo (menzo) v 
restavracijo in omogočila posameznikom bolj svobodno odločitev o načinu prehranjevanja. 
Slabost teh sprememb je predvsem tveganje za nastanek neenakosti. Komuna, ki je bila 
ustanovljena z namenom narediti vse posameznike enake in enakopravne, izgublja tako svoj 
prvotni namen. Posledično duh solidarnosti počasi izhlapeva. Tako tudi mladi, sposobni ljudje 
vedno pogosteje zapuščajo kibuc v zameno za bogatejše in materialno kakovostnejše življenje.  
 
Če na kratko povzamem. Največje zasluge kibucov so v kmetijstvu, ker so v tako (domnevno) 
neizprosnem geografskem območju uspeli vzpostaviti in razviti uspešno kmetijstvo, in v duhu 
sodelovanja, ki je skorajda celo stoletje združevala skupnost v kohezivno enoto. Težave so se 
pojavile, ko je ekonomska uspešnost presegla določeno mejo, ko so se začeli pojavljati pritiski 
po zasledovanju lastnih interesov pred interesi skupnosti. Njihova ideologija o sodelovanju se je 
začela krhati ob vpeljavi sistema diferenciranih plač in zaposlovanja zunanje delovne sile. Danes 
se skuša v kibucih znova zbuditi ta duh in ohraniti kibuc kot primer uspešne komune.  
 
Iz primera kibucov se lahko mnogo naučimo. Komuna takšne vrste ne nastane zato, da bi v njej 
posamezniki zasledovali lastne interese, pač pa je njen cilj zasledovanje interesov skupnosti kot 
celote, zagotavljanje enakopravnosti in delovanje po načelu: od vsakega po njegovih zmožnostih 
vsakemu po njegovih potrebah. Dokler komuna ali, splošneje, skupnost deluje kot kohezivna 
enota, ko je ideologija skupinskega blagostanja pred ideologijo lastnega, zagotavlja svoj cilj. Ko 
se namen komune spremeni v zasledovanje dobička ali povečevanje proizvodnje zaradi 
povečevanje blagostanja prebivalcev, je komuna na poti v propad. Treba se je namreč zavedati, 
da če tovrstne komune želijo biti dolgoročne, se morajo njeni prebivalci zavestno odločiti za 
materialno skromno življenje. Z vpeljevanjem dodatnih dobrin v skupnost po nepotrebnem 
ustvarjamo dodatne, za zadovoljstvo ne tako bistvene potrebe. Človek na žalost ni tako 
disciplinirano bitje, da bi se že zgolj iz zavedanja o nujnosti skromnega življenja lahko uprl 
skušnjavam materialno bogatega.  

4 . 4 .  K R A T E K  P R E G L E D  K O O P E R A T I V N I H  G I B A N J  V  V E L I K I  B R I T A N I J I 16 

K o o p e r a t i v e  T o n y j a  B e n n a  
 
V sedemdesetih letih 20. stoletja je bila Velika Britanija v težkem ekonomskem položaju. Mnogo 
uspešnih podjetij je nestabilen gospodarski položaj spravil na rob preživetja, delavcem pa je 
grozilo odpuščanje, kateremu so odločno odgovorili s stavkami in zasedbami podjetij. Strah in 
negotovost sta bila prisotna na vsakem koraku. Leta 1974 je bila na novo izvoljena laburistična 
vlada poklicana razrešiti kritično stanje. Anthony Wedgewood Benn, takratni minister za 
industrijo, je vladi predlagal rešitev gospodarske krize ob pomoči delavskih kooperativ. V zgled 

                                                                                                                                                             
15 Judovska agencija je sicer prepričala banke, da četrtino dolga odpišejo, vendar je bil znesek še vedno ne 
zanemarljivo visok za tako majhne skupnosti, in sicer je znašal 1.5 milijarde angleških funtov. 
16 Poglavje 4. 4. povzeto po [URL: http://www.rhall.org.uk/misc/coop1.html ]. 
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so mu bile ženske iz fakenhamske čevljarske tovarne17. Vlada je Bennov predlog sprejela in trem 
pomembnim britanskim podjetjem18 odobrila posojila v skupni vrednosti 9.85 milijonov funtov. 
 
Dejstvo, da so omenjena podjetja pozneje propadla, ni zadosten argument za obsodbo kooperativ 
za neuspešne. Primer Meriden Motorcycle Cooperative namreč dokazuje ravno nasprotno. Ob 
začetni vladni podpori je namreč 10 let po krizi zaposlovalo kar 500 ljudi. Poleg tega je treba 
opozoriti, da so izjemno neugodni in zaostreni pogoji poslovanja močno načenjali uspešnost ne 
samo kooperativ temveč katerega koli podjetja. Tony Benn poudarja, da so prav težke okoliščine 
predpogoj za združitev skupnih moči oziroma se ti pogoji izkažejo kot odločilni za prepustitev 
naloge reševanja podjetja delavcem.  

C D A  –  C o - o p e r a t i v e  D e v e l o p m e n t  A g e n c y  –  A g e n c i j a  z a  p o s p e š e v a n j e  k o o p e r a c i j e  
 
Leta 1969 se v okviru Laburistične stranke prvič pojavi mnenje o nujnosti vladnega organa, ki bi 
usklajeval kooperacijsko gibanje (organa za koordinacijo kooperativnega gibanja). V okviru 
britanskega gibanja se razvne razprava in podane so mnoge kritike o vladnem posredovanju v 
gibanje, ki temelji na prostovoljnem udejstvovanju posameznikov in organizacij. Med drugim se 
ICOM – predstavnik proizvodnih kooperativ – boji, da se bo vlada zavzemala zgolj za 
promoviranje interesov maloprodajnega sektorja in zanemarila delavce.  
 
Po mnogih letih razprav se udeleženci kooperacijskega gibanja dokončno strinjajo, da je vladna 
intervencija potrebna, zato se je leta 1977 premier James Callaghan odločil za ustanovitev 
agencije CDA. Agencija naj bi delovala predvsem na manj razvitih področjih kooperacije v 
smeri zniževanja brezposelnosti in pomoči pri ustanavljanju kooperativ; funkcija posojilodajalke 
ji ni bila dodeljena. Vodilnih članov v agenciji naj ne bi določali predstavniki posameznih 
kooperacijskih gibanj, temveč vlada. 
 
Marca 1978 se ideja o agenciji za podporo kooperaciji udejanji in kot predstavnico celotnega 
kooperacijskega gibanja vlada ustanovi CDA. V prvi fazi agencija nudi forum za debato in 
pomoč pri ustanavljanju kooperativ, pospeševala naj bi gospodarsko aktivnost in ustvarjala nova 
delovna mesta v območjih gospodarske recesije. Pojem kooperacije je bil znova tesno povezan s 
težkimi gospodarskimi pogoji, saj je bila CDA ustvarjena prav z namenom pospeševanja 
takratnega lenega gospodarstva. Že od vsega začetka (ta trend se bo po izvolitvi konzervativne 
vlada 1979 le še okrepil) CDA ne promovira kooperacijske ideologije, temveč preprosto 
prikazuje kooperacijo kot alternativo običajnemu podjetju; najučinkovitejši način za ustvarjanje 
kooperativ pa preoblikovanje že obstoječih podjetij v slednje.  
 

                                                 
17 Omenjene delavke so se zaprtju tovarne zoperstavile in se odločile, da bodo prevzele poslovanje v svoje roke. Po 
nekaj mesecih uspešnega dela so si uspele pridobiti majhno posojilo, ki je omogočilo uspešno preživetje tega 
podjetja več let naprej. Vsota denarja, ki je rešila fakenhamsko tovarno, je bila zelo majhna in prav to je pri Bennu 
vzbudilo veliko zanimanje. 
18 Fisher-Bendix Factory, Kirkby Manufacturing and Engineering Company (KME) in The Scottish Daily Express. 
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Prvi cilj leta 1979 na novo izvoljene konzervativne vlada je znižati proračunske izdatke, zato so 
mnogi mislili, da CDA ne bo preživela, a vendarle je, z nekaj spremembami. Vlada je zmanjšala 
proračunski prispevek in zamenjala direktorje s ciljem usmeriti delovanje agencije na zgolj 
povečevanje števila prostih delovnih mest in podjetij. Omenjena odločitev je povzročila hud 
prepad med CDA in drugimi sekcijami kooperacijskega gibanja. Poleg tega so lokalne oblasti  
začele ustanavljati in financirati lastne CDA, ki so bile načeloma vse podružnice ICOM-a. Taka 
ureditev je povzročila izpad prihodkov (od lokalnih oblasti) v centralno CDA in zmanjšala njeno 
kredibilnost kot učinkovitega organa promocije. Namesto, da bi ICOM in CDA sodelovali sta si 
bili konkurentki: prvi na strani delavcev, druga na strani vlade. Vlada je ukinila CDA 10. 
januarja 1989 z izgovorom, da so njeno vlogo prevzele lokalne CDA.  
 
Zgodba CDA nedvomno ni zgodba o uspehu in tudi ne bi mogla biti, saj je doživela luč v 
trenutku, ko se je spreobrnila celotna britanska politična arena. Zgolj, da bi preživela se je 
morala prilagoditi politiki Thatcherjeve, kar jo je samodejno odpeljalo stran od »socialističnega«. 
Promoviranje kooperativ je tako bilo možno predstaviti le kot eno izmed možnosti za 
organizacijo poslovanja, ne pa kot alternativo kapitalizmu, saj bi bilo to v tem primeru v 
popolnem nasprotju z vladajočo politiko. 

I C O M  ( I n d u s t r i a l  C o m m o n  O w n e r s h i p  M o v e m e n t )  
 
ICOM je nastala 1971 iz preoblikovanja v letu 1951 ustanovljene Scott Bader Commonwealth v 
Demintry (Democratic Integration in Industry) in končno v ICOM. Organizacija podpira 
demokratični nadzor podjetja s strani delavcev, zato se zavzema za načela kooperacije, skupne 
lastnine, demokracije, enakih zmožnosti in družbene pravičnosti. A vendarle ni politično 
usmerjena, saj ne cilja k reorganizaciji celotne družbe, temveč se ukvarja z ustanavljanjem in 
podporo kooperativ in kooperacijskih družb.  
 
Gibanje se je razvijalo počasi. 1975 je ICOM objavil letak trinajstih podjetij s kooperativno 
strukturo (skupna lastnina produkcijskih faktorjev) in dvanajstih, ki se taki strukturi približujejo. 
Prvo težavo, s katero se podjetja srečajo ob ustanovitvi, je zbiranje zadostnega kapitala. V ta 
nemen je ICOM ustanovil Industrial Common Ownership Finance (ICOF), kjer so bila na novo 
ustanovljenim kooperativam na voljo posojila po zmernih obrestnih merah19. ICOM je igrala 
pomembno vlogo tudi pri sprejetju Industrial Common Ownership Act, t. j. akt, ki uzakonja vse 
principe skupnega lastništva po načelih ICOM-a. Pogoji za pridobitev certifikata skupnega 
lastništva so jasno določeni: podjetje mora delovati v industriji (Industry & Provident Society), v 
nasprotnem primeru je lahko organizirano zgolj kot družba z omejeno odgovornostjo. V statutu 
družbe mora biti navedeno, da lahko postanejo člani uprave le zaposleni v kooperativi in 
podružnicah. Slednji morajo imeti večino in polni nadzor nad upravljanjem. Sredstva družbe se 
ne razporejajo med člane in v primeru stečaja gre ostanek stečajne mase v dobrodelne namene.  
 
Zaradi zapletenosti zakonodaje so bili postopki ustanavljanja kooperativ dolgotrajni in dragi. V 
odgovor na to težavo je ICOM izdal zbirko pravil, ki jih je nadalje predložil registru, slednji jo je 



 30

sprejel. Če je ustanovitev potekala prek ICOM-a, je bil tako postopek veliko hitrejši in cenejši, 
za ICOM pa dodaten vir sredstev. 1982 so izdali tudi model statuta za registracijo kooperative 
kot podjetja. Danes je ta model zelo priljubljen, zasluga organizacije pa znižanje stroškov 
ustanovitve kooperacije, zmanjšanje potrebnega števila ustanoviteljev s 7 na 2 in skrajšanje časa, 
potrebnega za ustanovitev kooperative.  
 
Dejavnosti ICOM-a so doživele dodatni razcvet konec osemdesetih let, ko so skupaj z lokalnimi 
CDA za sredstva zaprosile Evropsko skupnost. Slednja je sredstva odobrila, vendar je apart z 
odobrenimi plačili velikokrat zamujal, kar je povtročilo, da so se nekatere CDA znašle v hudih 
cash flow težavah, pa tudi ICOM-ova prihodnost ni bila najbolj vzpodbudna. Prihodnost bo 
pokazala, kakšna je prava vloga kooperacij v sodobni ekonomiji. 

P r i m e r  E k o v a s i c e  F i n d h o r n ,  Š k o t s k a 20 
 
Ena najpomembnejših in najbolj poznanih v svetu in prva ekovasica na sploh je Findhorn, na 
severnem Škotskem. Uradno je bila ustanovljena 1972 kot dobrodelna ustanova pod imenom 
Findhorn Foundation, a njena zgodba se pravzaprav začne 10 let prej. Leta 1962 so se namreč 
Peter in Eileen Caddy ter Dorothy Maclean, ustanovitelji fundacije, zaradi službenih 
obveznosti21 preselili na severno Škotsko. Ko jim je prenehal mandat, so se zaradi finančnih 
težav odločili preseliti v Findhorn, kjer so ustanovili skupnost Findhorn. Že od ustanovitve je bil 
temelj skupnosti spiritualnost in zavzemanje za bolj holističen in sonaraven način življenja. 
Zamisel ekovasice se je razvijala postopoma, dokončno se je izoblikovala v osemdesetih letih, ko 
se je zagnal projekt “Eco-village”22. 
 
Kot ustanoviteljica in promotorka sonaravnega življenja spoštuje pravila, ki jih morajo (in želijo) 
spoštovati vse ekovasice (o njih sem podrobneje govorila v prejšnjem poglavju): uporaba 
ekološke gradnje, obnovljivih energetskih virov, lokalno organsko proizvedene hrane, sonaravne 
ekonomije in shem za podporo družbe in družine. Slednje vključujejo: kulturno raznolikost, 
praznovanja, skupno odločanje (inclusive decision-making) in holistične oblike zdravljenja. S 
takim pristopom do narave in človeškega življenja skušajo nuditi izboljšan način življenja vsem.  
 
V praksi se lahko posameznik, ki živi v komuni, posveti individualnim ali skupinskim 
meditacijam, ki so organizirane dnevno v posebnih sanktuarijih (sanctuaries)23. Vsako polno 
luno so organizirane posebne prakse, to spiritualno udejstvovanje ima namen izboljšati 
dojemanje sveta s strani posameznika v smeri doseganja višje sreče in zadovoljstva. Instrumenti, 
                                                                                                                                                             
19 Srdestva so ICOF-u posojala predvsem ICOM in podporniki slednjega.   
20 Poglavje 4. 5. povzeto po [URL: http://findhorn.org ] 
21 Bili so zadolženi za upravljanje hotela Cluny Hill v mestu Forres. 
22 The Project Eco-village je projekt, ki je pomenil prelomnico v zgodovini Namenskih skupnosti (Intentional 
Communities). Ekovasica je izoblikovala svojo vsebino, vrednoste, poslanstvo in skorajda vse elemente, ki jih v njej 
najdemo še danes. 
23 GLAVNI PROSTOR V PARKU: Tiha meditacija 6.30–7.30, pon–sob dopoldne  ; tematska meditacija: dopoldne, 
pon–sob, 8.35–8.55; popoldne, pon–sob, 5.40–6.00; meditacija na mrežo luči, vsak dan popoldne, 12.15–12.45; 
tedenska meditacija o Fundaciji, sreda dopoldne, 9.00–10.00; zdravilna meditacija, nedelja dopoldne, 9.00–9.20; 
meditacija za otroke, nedelja dopoldne, 10.30–11.00 ipd. 
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kako se to doseže, so povečevanje zavedanja, razvijanje intuicije in večje poznavanja notranjega 
dogajanja (uma). Organizirajo tudi posebne tematske tedenske dneve, npr. za lezbično in 
gejevsko usmerjene posameznike, za večjo bližino z Bogom ali praznovanja pomladnega 
ekvinokcija ipd. Obstajajo pa tudi daljši tečaji, usmerjeni prav v spoznavanje ekovasic, slednji 
trajajo od štirih tednov do treh mesecev in so v skladu s tem različno poglobljeni. V teh 
seminarjih predstavljajo način, kako ustanoviti ekovasico ali kako že obstoječo izboljšati, načine 
za uvajanje demokratičnega odločanja, sonaravnega gradbeništva in splošneje, kako v določeno 
organizacijo učinkovito vključiti elemente ekovasice.  
 
Glede na to, da smo se med študijem ekonomije večinoma učili, kako lahko iz določene manjše 
količine denarja ustvarimo večjo količino, pa skupnost Findhorn predstavlja nekaj popolnoma 
drugega. Namen njene uvrstitve v diplomsko delo s področja ekonomije je prikazati 
posamezniku, da vendarle ni tako zelo ujet v ekonomski oziroma kapitalistični sistem. Seveda je 
logično, da tako, kot smo za popolno obvladovanje ekonomskih vidikov potrebovali kar nekaj 
časa oziroma le študij ni dovolj za njihovo obvladovanje, lahko tudi za uspešno upravljanje 
ekovasice potrebujemo kar nekaj znanj. Mnogi bi mislili, da je treba v tem primeru pogledati 
ekonomske paradigme z drugega zornega kota, v bistvu pa je v prvi fazi nujno potrebna reforma 
nas samih. Iz kapitalistično tipičnega egoističnega razmišljanja posameznik počasi začne osvajati 
vrline sočutja do drugih in na podlagi tega se počasi začne spreminjati tudi njegov pogled na 
ekonomijo samo.  
 
Kako lahko vidimo razvoj posameznika znotraj Findhorna? Kako za posameznika v primeru, da 
deluje v skladu z naravo, to delovanje spremeni dojemanje sveta in njegovo splošno počutje? 
 
V okviru vasice so posamezniki zaposleni v podjetjih, ki delujejo sonaravno, kar pomeni, da od 
narave ne vzamejo več, kot ji vrnejo. Na primer zaposlijo se lahko kot inženirji za razvoj novih 
metod za prečiščevanje človeških odpadkov (podjetje Ameco) ali kot finančni oziroma tehnični 
poslovni svetovalci v okviru podjetja Ekopia. Findhorn Bay Housing Company se ukvarja s 
managementom infrastrukture (infrastructure management), druga podjetja pa s proizvodnjo 
lastne (čiste) električne energije na veter ali razvijanjem programske opreme. Raznovrstnost 
dejavnosti ne onemogoča tudi nudenja običajnejših pekarskih in drugih storitev.   

4 . 5 .  K O O P E R A C I J S K O  G I B A N J E  N A  D A N S K E M 24  
 
Kooperacijsko gibanje na Danskem ima že stoletno tradicijo. Temelj in razvoj gibanja sta tesno 
povezana s kmetijskim sektorjem, saj je gibanje v celoti oblikovano z namenom nakupa in 
prodaje kmetijskih izdelkov za porabo in proizvodnjo. Danes poznajo na Danskem v glavnem tri 
vrste kooperativ: kooperative potrošnikov in kooperative prodajalcev na debelo (wholesale 
society store), ki oblikujejo svoje delovanje predvsem v mestih ter proizvodne kooperative, še 
tesno povezane s primarnim sektorjem kmetijstva, ribolova in vrtnarstva (gardening).  
 
                                                                                                                                                             
 
24 Poglavje 4. 5. povzeto po [URL: http://www.um.dk/english/denmark/denmarksbog/kap2/2-13.asp ]. 
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Prva kooperativa nasploh je bila ustanovljena leta 1866 v Thistedu, vendar je treba na kmetijsko 
kooperativo počakati do 1882, ko v Hjeddingu ustanovijo kooperativo, ki se bo do prve svetovne 
vojne razvila v pravi koncern z lastnimi proizvodnimi sredstvi, kupoprodajnimi organizacijami 
in podjetji za marketing. Takšen razcvet pojasnjujejo predvsem z dejstvom, da so imeli kmetje in 
majhni podjetniki, ki so sodelovali v kooperativah, lastno zemljo in so lahko z združitvijo 
kapitala financirali različne porjekte za širitev. Do konca druge svetovne vojne je bilo na 
Danskem veliko manjših kooperativ, ki so se leta 1950 začele združevati in tvoriti nekoliko večja 
podjetja. Tako sta 1969 in 1970 nastali Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) in MD Food, 
ki se je leta 1999 spojila s švedsko kooperativo ARLA in so v gospodarski sistem vnesle nekaj 
modernizacije po ameriškem vzorcu.  
 
Danes na Danskem nimajo posebne zakonodaje za pospeševanje kooperativ, ravoj slednjih je 
potekal neodvisno glede na potrebe posameznikov, ki so delovali znotraj njih. A vendarle imajo 
vse določene skupne značilnosti: odprto članstvo, razdelitev dobička glede na količino posla 
opravljenega s strani kooperanta, organizacijska oblika z omejeno odgovornostjo (v preteklosti 
bila praksa skupne odgovornosti). Krojijo velik del gospodarskega prostora, običajni posameznik 
jih sreča kot producent in kupec, poleg tega sodelujejo s kooperativnimi in ne kooperativnimi 
podjetji, zato so popolnoma intergirani tako v ekonomski kot družbeni prostor. Tako kot v 
mlečni industriji se tudi na drugih področjih z vstopom v EU odpirajo nove priložnosti širitve 
sodelovanja tudi zunaj danskih meja. Kooperative so na Danskem primer uspešnega sodelovanja, 
ki za generacije velja kot dober praktični instrument zasledovanja finančnih intersov (Bjørn, 
2003).   

4 . 6 .  I T A L I J A :  K O O P E R A T I V A  E M I L I A  R O M A G N A 25 
 
Emilia Romagna je majhna italijanska regija s 3.9 milijona prebivalcev, ki si je v zadnjih 
desetletjih pridobila posebno mesto v evropskem gospodarstvu. V nasprotju z večino regij, ki je 
na izziv globalizacije odgovorila z razvojem ekonomije velikih korporacij, je Emilia Romagna 
podala drugačen odgovor: večjo kooperativnost. Še posebej pomebna je zato, ker služi kot 
model, kako uskladiti družbene vrednote sodelovanja z ekonomsko zelo učinkovitimi rezultati.  
 
Regija ima dolgo tradicijo malih obrtnikov, ki sega v 16. stoletje in v obdobje renesanse, ko je 
bila Bologna (glavno mesto) politična, gospodarska in kulturna evropska elita. Zato ne 
preseneča, da je kar 41,5 % vseh podjetji malih obrtnikov (ital: artigianati), kar 90 % teh podjetij 
pa zaposluje manj kot 50 ljudi. Samo 5 podjetij zaposluje več kot 500 ljudi, dve od teh sta 
kooperativi: CMR in SACMI. Vsega skupaj je obrtnih podjetij 90.000, kar v praksi pomeni, da je 
eden od dvanajstih posameznikov podjetnik z lastno majhno obrtjo. Skoraj polovica vseh 
izdelkov, ki jih proizvedejo, je namenjena izvozu. 
 
Emilia (kot ji tudi pravijo) ima izjemne ekonomske rezultate. Še pred dvajsetimi leti je bila po 
gospodarskih rezultatih dvajseta od vseh italijanskih regij, danes je prva. Od 122 evropskih regij 
je na desetem mestu, le sedem drugih evropskih regij ima nižjo stopnjo brezposelnosti, dohodki 
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per capita za 30 % presegajo nacionalne, za 27,6 % pa povprečne evropske. Prebivalce odlikuje 
visoka podjetnost in smisel za drobne prijetnosti življenja, dobro hrano, lepa oblačila in prijetne 
materiale. Vse to pomeni nedvomno zavidanja vredno življensko raven. Kar najbolj preseneča, je 
dejstvo, da je vse to doseženo na osnovi grozda idej in praks, ki so popolno nasprotje velikih 
korporacij, ki jih zagovarja mainstream ekonomika. Največje zasluge za tovrsten razvoj lahko 
pripišemo globoko ukoreninjeni socialistični politični kulturi, ki je v regiji nepretrgoma vladala 
od druge svetovne vojne.   
 
Najpomembnejši lastnosti (ali tudi dejavnika uspešnosti) sta raznovrstnost podjetniških 
dejavnosti prisotnih v regiji in sistem, ki podpira sodelovanje med majhnimi podjetji v lokalnih 
proizvodnih sistemih, ki proizvajajo za globalni trg. A vendarle ta podjetja niso organizirana v 
klasičnih kooperativah26, slednje so se morale prilagoditi potrebam majhnih podjetij. Tesno 
povezanost v sistemu predstavljata občutka recipročnosti in skupne koristi, ki izhajata iz 
sodelovanja. Nedvomno igra pomembno vlogo tudi lokalna vlada, ki aktivno pospešuje 
sodelovanje.  
 
Od 43.000 italijanskih kooperativ jih je 15.000 lociranih v Emilii, slednje doprinesejo 40 % 
celotnega regijskega BDP-ja, poleg tega prek sodelovanja v produkciji, distribuciji, treningih – 
seminarjih – izobraževanjih (trainings) in trženjskih mrežah pomnožijo njihov pozitivni vpliv na 
gospodarstvo. Najvplivnejše so na področijih trgovine, gradbeništva, kmetijstva, izgradnji 
stanovanjskih objektov ter pri socialnih storitvah27.  
 
Naslednja pomembna lastnost omenjenega modela je sodelovanje gospodarstva z lokalno vlado 
in vzajemna zgraditev sistema za podporo vsem podjetijem bodisi kooperativam bodisi profitnim 
organiazcijam. V praksi je to pomenilo razvoj sektorsko specifičnih strategij, ki bi povečevale 
rast in konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij. Poleg tega so razvili model 
kooperacijskih organizacij, ki združujejo posebna znanja s področij raziskav in razvoja, 
izobraževanja in treninga, trženja in distribucije, financ, transferja tehnologije, varnosti pri delu 
ter ekološke regulative, dostopne vsem podjetjem, ki nedvomno pripomorejo k večji 
učinkovitosti in konkurenčnosti na globalnem trgu28.  
 
Brez finančne podpore nobeno podjetje ne more primerno delovati. V ta namen inajo v Emilii 
Romagni ustanovljen finančni konzorcij, ki lokalnim podjetjem nudi lahko dostopen in cenen 
kapital. Konzorcij deluje kot »posojilna krožnica« (ang.: lending circle) – podjetja v konzorciju 

                                                                                                                                                             
25 Poglavje 4. 6. povzeto po Restakis, 25. 4. 2003 [URL: http://www.ccabc.bc.ca/home.html ]. 
26 Ne glede na to bomo zaradi poenostavitve v nadaljevanju mrežam sodelovanja na kratko rekli kooperative, čeprav 
ne gre za koncept, ki ga navadno razumemo pod tem pojmom.  
27 Kot primer lahko navedemo kooperativo COOP, ki je ena izmed najuspešnejših v Evropi  na področju trgovine. 
Visok ugled si je pridobila s skrbno izbiro proizvodov ter z informiranjem in zaščito potrošnikov. Tako zasleduje cilj 
najbolje služiti potrošnikom in promovirati duh sodelovanja.  
28 Primer takšnega centra je regijsko ustanovljena »center realne storitve« (real service center). Omenjeni center 
zbira in uporablja globalno znanje o novih proizvodnih procesih ipd. ter ga posreduje malim podjetjem, ki to znanje 
lahko zelo učinkovito uporabijo, poleg tega pa obdržijo majhnost in s tem tudi njegove prednosti (neodvisnost, 
fleksibilnost, inovativnost, specializacija). Omogočajo torej »globalno znanje za lokalno produkcijo« (Restakis, 
2003). 
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jamčijo za individualno posojilo, tako je realizirana obrestna mera občutna nižja v primerjavi z 
bančno.  
 
Najpomembnejši dejavnik uspeha italijanskih podjetij je fleksibilna proizvajalna mreža. Mreža 
združuje številna majhna visoko tehnološko opremljena in specializirana podjetja, ki so 
osredotočena na visoko kakovostne proizvode in povezana v kooperativno produkcijsko mrežo 
ali sistem. Sistem deluje tako, da si eno od mnogih lokalnih podjetij zagotovi naročilo, tako 
postane (za čas tega naročila) »sidrno podjetje (»anchor firm«). Naročilo je razdeljeno na faze in 
določena so podjetja, specializirana v enem vidiku produkcijskega procesa, ki bodo posamezne 
faze izdelala. Čeprav se »sidro« lahko spreminja, se sodelujoča podjetja med seboj poznajo in 
gojijo dolgoročne partnerske (ekonomske in družbene) odnose, tako sama sebe pojmujejo kot del 
velikega organskega, ekonomskega sistema29. Prednost je v tem, da se v samem sistemu 
(inherentno) ohrani visoka prilagodljivost, saj vsako podjetje po potrebi lahko izdelek popravi, 
poišče dodatno specifično znanje ipd., vse to po zelo nizkih transakcijskih stroških, ker se v 
sistemu ne sklepa pogodb; vsi posli se opravijo zgolj s stiskom rok in na podlagi golega 
zaupanja. Vsi sodelujoči se namreč zavedajo medsebojne povezanosti in dejstva, da če je eno 
podjetje uspešno, bodo tudi druga, v nasprotnem primeru pa nobena. Ključni princip je 
recipročnost.  
 
Pomembno vlogo v kakovosti življenja igrajo t. i. socialne storitve (social serices). V severni 
Italiji so za rešitev tega problema poklicali na pomoč kooperative. Trenutno jih na tem področju 
deluje približno 3.000, ki zaposlujejo 60.000 posameznikov, velika večina jih je (handicapped) 
prizadetih. Namen teh kooperativ je zasledovanje splošne družbene koristi. Poznajo dve vrsti 
kooperativ, in sicer vrsto A, ki skrbi za socialne, zdravstvene, izobraževalne in rekreacijske 
storitve, ter vrsto B, ki se ukvarja z izobraževanjem prizadetih posameznikov. Vrsta A služi 
širokemu pasu posameznikov od (umsko) prizadetih, ostarelih, mladih, (nekdanjih) zapornikov, 
odvisnikov od drog. Omenjene skupine so v družbi obravnavane kot slabe ponudnice dela, zato 
se težko vključijo v normalno družbeno življenje in so mnogokrat obsojene na rob družbenega. 
Kooperative (ker zasledujejo družbeno dobro) z veseljem zaposlijo pripadnika omenjenih 
ogroženih skupin. Poleg tega za pospeševanje tovrstnega zaposlovanja nudi vlada v primeru vsaj 
30 % deleža zaposlenih iz ogroženih skupin, oprostitev plačila prispevkov za omenjene 
posameznike. Tako kooperative pripomorejo k manjšanju števila ogroženih posameznikov.  
 
Nudenje tovrstnih socialnih storitev s strani države dolgoročno ni več učinkovito, če bi se sektor 
prepustil zasebnemu, bi se morda začelo izkoriščanje zaradi profitnega motiva, zato se zdi, da so 
kooperative najprimernejša rešitev. V nedavni študiji za skrb za ostarele so pokazali, da so v 
Emilii Romagni v kooperativah porabili 50 % manj sredstev za boljšo storitev v primerjavi z 
vladno storitvijo. Dejavniki tovrstne uspešnosti so lahko: prilagodljivejša delovna sila, nižji 
storški dela in večja delovna vnema, kar je rezultiralo v višji kakovosti storitve. Poleg tega 
storitev ni bila obremenjena s stroški vzdrževanja odvečne vladne birokracije. Kakor koli že, 

                                                 
29 Dober primer je mesto Poggibonsi, sicer v Toskani, ki je znano po vrhunskih lesnih izdelkih. Ko si »sidro« 
zagotovi npr. naročilo za linijo kuhinskjih omar, bo vzpostavilo stik najprej s podjetjem, specializiranim za design, 
pozneje s strokovanjakom za izdelavo, za rifiniture in končno s podjetjem, ki bo končni izdelek embaliralo.   



 35

nudenje socialnih storitev je v Italiji odprlo novo poglavje, in čeprav so določena področja (javni 
prevozi in izobraževanje) še vedno zgolj pristojnost države, se že razmišlja o ustanovitvi pravega 
socialnega trga, kjer bi kooperative lahko ponujale pomožne socialne storitve.   

4 . 7 .  Š P A N I J A :  P R I M E R  M O N D R A G Ò N 30 
 
Monragòn corporaciòn cooperativa, MCC je primer uspešne kooperacije. Njeni začetki segajo v 
leto 1941, ko je v vasico Mondragòn prispel mladi duhovnik José Maria Arzimendiarietta. Don 
José Maria (kot so ga poimenovali) je poučeval najprej v šoli pomebnega industrijskega podjetja 
Union Cerrajerra, pozneje pa v tehnični šoli, ustanovljeni s finančno podporo lokalnih 
prebivalcev. V svojem nauku je skušal sintetizirati dobro tehnično izobrazbo s Katoliško 
socialno dokritno, ki poudarja pomembnost vzajemnega sodelovanja ter primarnost dela kot 
najpomembnejšega produkcijskega faktorja (Gilman). Leta 1956 je 5 študentov prav te tehnične 
šole ustanovilo prvo proizvodno podjetje današnje kooperacije. Imenovalo se je ULGOR (danes 
Fagor Electrodomésticos, proizvaja gospodinjske aparate) in je bilo namenjeno proizvodnji peči 
na olje in parafin (modragon official page). Iz tega podjetja je kooperacija zrasla in danes zajema 
15031 podjetij, razvrščenih v tri sektorje: finance, industrija in distribucija. Poleg tega imajo za 
zagotavljanje največje učinkovitosti lasten sistem Raziskovanja in treninga (Research and 
training). Poslanstvo kooperacije ni zgolj organizirati poslovanje, prilagojeno globalnemu trgu, 
temveč uporaba demokratičnih metod za organizacijo, ustvarjanje novih delovnih mest, 
osebnostni in profesionalni razvoj zaposlenih ter nedvomno razvoj prijetnega, delavcu 
prijaznejšega družbenega okolja (Jesus Catania, mondargon home page). 
 
Dejavnike, ki so omogočili tako hitro in uspešno rast kooperacije, lahko najdemo v sami 
strukturi kooperacije. Pravila in principi, ki urejajo kooperativo že od samega začetka, banka in 
samozadostni finančni sistem, ki je preprečil možnost prevzema korporacije s strani zasebnih 
lastnikov pa tudi začetna vladna finančna pomoč in nedvomno kulturni in ekonomski pogoji 
specifični za baskovsko območje32.  Vse to je pomenilo, da je v obdobju 25 let propadla le ena 
(ribiška) kooperativa33. 
 
Glede na to, da so pravila in principi, ki še danes veljajo v kooperativi, eden njenih 
najpomembnejših dejavnikov uspeha, si jih bomo nekoliko natančneje pogledali. Vsaka 
kooperativa je last članov in vsak zaposleni mora biti član kooperative. Uprava je odgovorna 
članom kooperative (t. j. v primeru proizvodnih kooperativ direktorjem izbranim s strani 
delavcev – članov). Za socialne storitve je predvidena tarifa, saj samo tako se lahko zagotovi 
odgovorna uporaba sredstev. Za ustanovitev nove kooperative je potreben začetni kapital. 75 % 
slednjega zagotovi banka v obliki posojila z vračilno dobo 10 let in obrestno mero nižjo od na 

                                                 
30 Poglavje 4. 7. povzeto po [URL: http://www.mondragon.mcc.es/ingles/mensaje.html].  
31 Do leta 1982 je skupino Mondragon sestavljalo 85 industrijskih, 6 kmetijskih, 14 stanovanjskih koopertiv, 2 
kooperativi za nudenje različnih storitev, 43 koperativnih šol, velika potrošniška/delavska kooperativa, banka in 
inštitut za tehnološke raziskave (Ikerlan). 
32 Pri tem imamo v mislih predvsem pozitivne lastnosti prebivalcev omenjenega območja, ki so značilno podjetni, 
ponosni in družbeno zavedni z močnimi nacionalnimi ambicijami.  
33 Ta podatek pridobi na teži, ko ga primerjamo s podatkom, da v ZDA 80–90 % podjetij propade v obdobju 5 let. 
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trgu veljavne, 12,5 % priskrbi vlada prav tako v obliki posojila z nizko obrestno mero, z 
namenom ustrvarjanja novih delovnih mest, preostalih 12,5 % morajo zagotoviti člani sami. 
Vsak prispeva približno 4.500 GBP, 75 % katerih gre za odprtje »kapitalskega računa« (ang.: 
capital account) člana, 25 % gre načeloma za rezerve kooperative. Če posameznik nima 
razpoložljivih sredstev, se le ta lahko izposodijo po ugodni obrestni meri z dobo vračila 2 let v 
obliki odtrgljejev od osebnega dohodka. Kapitalski račun se obrestuje po obrestni meri do 6 %, 
ki se letno nakaže na račun člana, poleg tega se letno vrednost na računu popravi za inflacijo, da 
se ohrani enakovredno kupno moč. Kapitalski račun ni na svobodno razpolaganje posameznika, 
sprosti se ob morebitnem izstopu člana iz kooperative ali ob odhodu v pokoj. Tovrstni način 
izplačevanja dohodka so vpeljali zato, da ima vsak član kooperative koristi od latnih sredstev, ne 
da bi ogrozili obstoj kooperative zaradi nelikvidnosti. Pokojnina znaša načeloma 100 % zadnje 
plače. Če kooperativa propade, delavec lahko izgubi imetje na kapitalskem računu. Da bi 
zagotovili občutek solidarnosti in enakosti med posamezniki, je diferencial med najnižjo in 
najvišjo bruto plačo omejen na 3, kar v praksi pomeni, da imajo delavci z nižjimi osebnimi 
dohodki v primerjavi s kolegi iz enakih panog v običajnih podjetjih višji osebni dohodek, metem 
ko je na višjih položajih obratno. Morebitni dobički (ali izgube) kooperativ se letno nakazujejo 
(oziroma se sredstva odtrgajo) na račune članov. Dobički se razdelijo tako, da je najmanj 10 % 
namenjenega družbenemu fondu, ki skrbi za socialne storitve v korist celotne skupnosti; najmanj 
20 % gre v rezerve kooperative; največ 70 % je lahko namenjenih izplačilom na kapitalske 
račune posameznikov. Ta izplačila se opravijo proporcionalno z višino plače. Rezerve služijo za 
financiranje novih kooperativ in blaženje morebitnih kriz v slabih obdobjih. Praktično to pomeni, 
da v primeru izgube določene kooperative lahko do 30 % slednje pokrijejo iz rezervnih sredstev, 
preostalo črpajo iz kapitalskih računov posameznikov.  
 
Štiri najpomembnejše podporne institucije sistemu Mondragòn so banka Caja, Lagun-Aro, šole 
in fakultete ter Eroski. Caja je prav tako kooperativa. Na začetku svojega delovanja je lahko 
pritegnila depozite, ker je nudila višjo brestno mero v primerjavi s konkurenčnimi institucijami 
na trgu. Tako si je zagotovila sredstva za financiranje novih kooperativ. Poleg finančnih storitev 
Caja nudi tudi tehnično podporo poslovanju kooperativ in nadzoruje njihovo delovanje. 
Pomembnost omenjene tehnične podpore se izkaže predvsem v primerih ustanavljanja novih 
kooperativ in pri vztopanju kooperativ na nove trge ali uvajanja na trg novega proizvoda. Upravo 
sestavljajo štirje direktorji, izvoljeni med osmimi direktorji podružnih kooperativ (slednje so 
izvolili člani – delavci). Med kooperativami in banko poteka tesen odnos soodvisnosti: banke 
potrebujejo denar, ki jim ga zagotovijo kooperative, zato da zagotovi standarde postavjene s 
strani Banke Španije ter omogoči učinkovito bančno poslovanje. To sodelovanje je formalizirano 
s »Pogodbo o Sodelovanju« (ang.: Contract of Association), ki določa pravice in obveznosti 
kooperative do banke in obratno. Lagun-Aro nudi socialne storitve za člane, kar zajema 
zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter »sickness and invalidity benefit«. Prispevki se 
financirajo s strani osebnih dohodkov in strani kooperativ. Nudi dobre storitve, saj znaša 
pokojnina 100 % končnega osebnega dohodka. Eroski je uspešna trgovska (trgovinska, ang.: 
retail) kooperativa. Skrb za porabnike je na tako visoki stopnji, da imajo slednji predstavnike v 
upravi. Dobički se razdelijo na enak način kot v proizvodnih kooperativah, le da delež dobička 
dobijo tudi potrošniki in sicer v obliki nižjih cen.  
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Pomembno je tudi omeniti, da obstaja v sistemu Mondragòn družbeni koncil (social council), 
kjer se rešujejo težave povezane s posamezniki kot osebami in posamezniki kot člani 
kooperative. Omenjeni koncil ima dostop do vseh uprav posameznih kooperativ in je zadolžen za 
podajanje mnenj, priporočil in zahtev glede spreminjanja poslovanja v smeri prijetnejšega okolja 
za posameznike.  
 
Srž izkušnje v Monragònu je nov odnos med kapitalom in delom. V kapitalizmu je delo 
produkcijski faktor brez tveganja, medtem ko kapital vsebuje tveganje, posledično mu pripadajo 
višji dohodki in pravica do odločanja. V Mondragònu postane kapital je zgolj produkcijski 
faktor, delo pa tisti produkcijski faktor, ki vsebuje tveganje, višje dohodke in pravico do 
odločanja. V običajnih korporacijah so volilna pravica, pravica do udeležbe v dobičku in pravica 
do kapitala dodeljene na podlagi števila posedovanih delnic. V španskem primeru sta prvi dve 
pravici pravici vsakega člana skupnosti, ne glede na količino lastnih sredstev. Druga pomembna 
novost je velikost kooperativ, ki ne presega 400–500 zaposlenih, t. j. velikost majhne vasice. 
Skušali so vzpostaviti popolni sistem vasic, z »vaško« kulturo znotraj posamezne kooperative. 
Te vasice so medsebojno povezane in odvisne. Poleg tega so popravili spor med upravljalsko in 
lastniško funkcijo (ki sta v običajnih korporacijah nujno ločeni) in omogočili holistično 
sprejemanje odločitev.  
 
Poglejmo še slabosti tovrstne organizacije dela. Sistem ne pokriva celotnega spektra poslovnih 
oblik (prevladujejo srednje velika podjetja, ki dobro soobstajajo z velikim številom majhnih 
podjetij); morda večja podjetja naftne industrije ali letalske družbe ne bi preživele s tako 
organizacijsko obliko. Tudi drugačne kulturne lastnosti posameznikov, ki sestavljajo člane 
kooperativ, lahko močno vplivajo na uspešnost sistema. Po drugi strani M. Davidmann opozarja 
na možnost, da je prvotni namen, usmerjen v boljše pogoje za pripadnike skupnosti, v zadnjih 
letih zapadel nekoliko v ozadje in da je dobičkovni motiv nekoliko pridobil na moči. To 
dokazuje predvsem s podatki iz leta 1995, ko je bilo kar 75 % dobička namenjenega za rezerve 
(spomnimo se, da je v pravilniku ta odstotek omejen na najmanj 20 %, 10 % naj bi šlo v socialni 
fond, preostanek pa posameznikom) na škodo posameznikov. Poleg tega naj bi se razlike med 
plačami začele povečevati po letu 1992, ko se je Mondragòn preoblikoval v sedanje stanje 
(kooperative razdeljene na tri področja itd.). Takrat naj bi prišlo tudi do večje koncentracije moči 
v roke glavnih direktorjev, kar kaže na to, da se pravica do odločanja odmika (odvzema) članom. 
Za konec se avtorju zdi, da se sam način dojemanja glavnih direktorjev pomika stran od 
kooperacijskega v smeri maksimizacije dobička. Brez dvoma je Mondragòn uspel ustvariti dober 
način življenja, visok življenski standard in visoko stopnjo gotovosti, ki nam lahko po mnenju 
Roberta Gilmana služi za zgled. Pustimo prihodnosti, da pokaže, katera teza je pravilna. 

4 . 8 .  P R E D N O S T I  I N  T E Ž A V E  Ž I V L J E N J A  V  K O O P E R A C I J I  
 
Davidmann v kratki študiji o razlogih za neuspeh ter v priporočilih za uspeh kooperativ navaja, 
da je najpogostejša težava dejstvo, da gre večina dobička, ki ga ustvarijo kooperative, v rezerve, 
ne k članom. Večina kooperativ namreč v primeru, da v določenem poslovnem letu ustvari 
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dobiček, teži k temu, da poveča svoje rezerve in si s tem zagotovi preživetje v morebitnih slabših 
letih. V praksi pa to pomeni, da če posameznik zapusti kooperativo, nima pravice do izplačila 
svojega dela dobička, ki je v rezervah. Kar pomeni, da so iz tega vidika kooperanti v primerjavi z 
delničarji oškodovani za del dobička, ki bi jim sicer pripadal (Davidmann, 1996c). 
 
Pri kibucih in tudi na primeru Mondragón lahko opazimo, da več ko imajo kooperative denarja, 
večji so problemi. Prvi razlog za izpostavljanje problematike denarja je najemanje kreditov s 
strani kooperativ. Te niso nujno zelo dobičkonosne skupnosti in vsakršno najemanje kreditov 
povzroči stres za njihovo nemoteno delovanje. Potreba po večjih količinah denarja jih lahko 
prisili v ravnanje bližje kapitalizmu oziroma lahko poruši ravnotežje znotraj skupnosti. Drugi 
sovražnik se skriva v prevelikih finančnih načrtih in na splošno v kapitalizaciji kooperative. 
Finančni načrti zahtevajo, da se shrani ogromno denarja v rezervah, medtem ko tisti, ki denar 
soustvarjajo, ne morejo živeti s sadovi svojega dela. Taka ureditev lahko hitro privede do 
nesogasij znotraj kooperative in celo odločitve posameznikov, da se iz kooperative izključijo. 
Pomembno za uspeh kooperative je ohranitev primarnega cilja (večje zadovoljstvo in ne večja 
bogatost), denar naj ostane le sredstvo za dosego cilja. 
 
Osnovna prednost kooperativ je dobrodušen odnos vseh udeleženih v poslovnem procesu; bodisi 
zaposlenih ali drugih kooperativ, ki se ukvarjajo z zagotavljenjem kapitala, storitev 
managementa, zavarovanjem, dobavo vhodnih materialov ipd.. Ta dobrodušen odnos zagotavlja 
nižje cene med kooperativami, kar neposredno pomeni večjo konkurenčnost celotnega 
kooperativnega sistema. Treba pa je poudariti, da je prav ravnodušnost predpogoj za dobro 
delovanje sistema, v primeru, da takega odnosa ni, pride do izkoriščanja bodisi delavcev ali 
kooperantov.  
 
Dodatna prednost kooperativ je varstvo delavcev. V vsaki kooperativi so lahko zaposleni le člani 
oziroma vsak, ki se želi zaposliti v kooperativi, mora postati član. Vodstvo kooperativ poteka po 
načelu en mož – en glas in ni odvisno od količine sredstev, ki jih je vsak član vložil v 
kooperativo. Vsaka odločitev je torej sprejeta na osnovi vseh članov, ne na osnovi določene 
hierarhije.  
 
V primeru enakega vrednotenja del se posamezniki ne sramujejo svojih sposobnosti in 
nesposobnosti. Posameznik se odloči za tisto delo, ki mu glede na njegov interes najbolj ustreza, 
če tega kooperativa ne potrebuje, pa mu priskoči na pomoč sam sistem izobraževanja, prisoten v 
kooperativah. Ta nediskriminatoren način sprejemanja ljudi takšnih, kakršni so, in pripravljenost 
razvijanja njihovih potencialov pozitivno vpliva tako na posameznikovo udejstvovanje kot tudi 
spodbuja ustvarjalnost.  
 
Ker je obstoj skupnosti odvisen od skupinske usmerjenosti vseh članov, se dobro zavedajo, da 
lahko kakršno koli nerešeno nesoglasje povzroči propad celotne skupnosti. Že samo en 
posameznik lahko povzroči veliko nemira; rešitev so našli v skupinskih pogovorih, meditacijah 
in prireditvah. Tako sproti rešujejo napačne usmeritve posameznikov in možne vzroke za 
nesporazume v skupnosti.  
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5 .  R E F O R M A  O B S T O J EČ E G A  S I S T E M A  Z  U P O Š T E V A N J E M  I Z K U Š E N J  P R E D H O D N I H  
T E O R I J  I N  P O S K U S O V 34 

 
Če na kratko povzamem, je bistvo v diplomskem delu opisanih teorij in praktičnih poskusov 
razvijanje takega sistema, ki bi zagotavljal maksimalno pravičnost in enakopravnost med ljudmi. 
Celotno razpravo po koncu 19. stoletja zaznamujejo kritike Marxove teorije o nujnosti 
revolucije, pri čemer nekateri avtorji podpirajo to tezo, drugi pa zagovarjajo postopen prehod v 
komunizem ob predpostavki, da bi skozi postopne reforme sistem uredil odnose med razredi. 
Pred Marxom sta se mi dva avtorja bolj vtisnila v spomin. Prvi je Robert Owen, drugi Charles 
Fourier. Oba sta sicer videla dosego višje pravičnosti iz drugih zornih kotov, vendar je človek pri 
njiju odigral pomembnejšo vlogo. Nista se kaj dosti ukvarjala s sistemom, temveč je – predvsem 
v primeru Owna – poudarjen sedanji položaj delavca in uporabljena reforma, ki je dokaj hitro 
izboljšala njihov položaj. V povezavi s tem sem spoznala prednost pri vpeljavi reform. Reforma, 
ki je preveč dolgoročna in oddaljena od samega bistva (prevelika neenakost), se kaj hitro lahko 
prelevi v zelo zapleteno teorijo. Takšno, kakršno je stanje danes, je v najboljšem primeru 
relevantno še prihodnja dva meseca, nato pa se odnosi v ekonomiji spremenijo. Edini faktor, ki 
ostane nespremenjen in s katerim se lahko vsakodnevno ukvarjamo in ga spreminjamo, je osebek 
sam. V bistvu ne gre niti za naše neposredno udejstvovanje pri spreminjanju tega osebka, temveč 
je pomembno, da na vzročno posledičen način dokažemo zmotno dojemanje trenutne realnosti. 
Kar bom v sledeči razpravi skušala prikazati, je relativna nepomembnost definicije sistema v 
primerjavi s pomembnejšo spremembo načina razmišljanja in delovanja posameznika.  
 
V primeru Marxa in zagovornikov historičnega materializma velja, da okolje, zgodovina in 
družbene razmere vplivajo na to, kako posameznik dojema svoje okolje. Z enostavnim primerom 
bomo skušali dokazati nasprotno, t. j., da posameznik s svojim odnosom in mislimi oblikuje 
realnost, ki ga obkroža. Vzemimo primer študenta, ki v svojih mislih oblikuje načrt, kako bo 
zvečer šel v majhno trgovino (predhodno je že preučil, kako se obnaša prodajalka) in tam 
ukradel dve čokoladi. Jasno je, da je predhodna misel povzročila to, da sta sedaj na polici dve 
čokoladi manj. Na potek tega dogajanja bi lahko gledali iz dveh zornih kotov:  
− Vzrok, zakaj se je študent odločil za krajo, poiščemo v družbi. Rešitev problema je videti 

zelo zapletena in dolgoročna.  
− Vzrok, zakaj se je študent odločil krasti, poiščemo v subjektu samem.  
 
Posameznik je sam odgovoren za lastna dejanja, saj ga nihče niti nobena institucija ne more 
dokončno odvrniti od kraje. To lahko stori le posameznik sam, tako da odpravi misel o kraji. 
Družba je v tem primeru le okoliščina, ki omogoča udejanjanje negativne misli. Edini in 
najučinkovitejši sistem za odpravljanje negatvinih posledic je gojenje odgovornosti in trdne 
morale znotraj posameznikov samih.  
 
 

                                                 
34 Vir poglavja so lastna razmišljanja osnovana na Pabongka Rinpoche, 1997, in NS Dalai Lama (javni govor v 
Ljubljani, 6. 7. 2002). 
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Vzemimo primer zakoncev. V splošnem velja navada, da kadar koli gre v zakonu kaj narobe 
krivimo partnerja. Prvi vali krivdo na drugega in obratno, kar nikakor ne reši spora. Že pri tako 
majhnem sistemu lahko opazimo, da valjenje krivde na drugega, kaj šele na subjektov polno 
družbo, ne obrodi sadov in ne pripelje do konkretnih rezultatov. Zato se bom v nadaljevanju 
oserdotočila na posameznika, saj moja koncentracija in znanje ne sežeta tako globoko, kot je 
sistem.   

S o o d v i s n o s t  
 
Pod pojmom soodvisnost razumem zavedanje, da za preživetje nismo odvisni le od nas samih, 
temveč je bistvo našega življenja sodelovanje, sobivanje in na koncu tudi souživanje sadov naših 
dejanj s strani družbe kot celote. Na vsakem koraku potrebujemo pomoč s strani osebe, ki se na 
neko področje spozna, in tudi ta oseba rabi nas, da ji pomagamo, delimo z njo naš nasvet. 
Vsekakor bi bili brez kooperacije naše znanje in dosežki skorajda brez vrednosti, razen če 
poznamo večino znanj in smo vsevedni pri odpravljanju napak. Soodvisnost bom ponazorila s 
preprostim vsakodnevnim primerom, osrednja oseba bo Jože, ki zjutraj ugotovi, da je lačen.  
 
Sonce počasi vzhaja, ni še popolnoma svetlo, Jože spi. Na nočni omarici ima budilko, ki ga 
vsako jutro točno ob 6.30 zbudi. Jože vstane, se obleče in ugotovi, da je lačen. Odhiti po 
stopnicah v pritličje in odpre hladilnik. Na žalost je ta prazen, najbližja trgovina pa je oddaljena 
6 km stran v sosednji vasi. Jože skoči v avto in se odpelje proti trgovini. Za delikatesnim pultom 
streže prodajalka, Jože jo prosi za 50 g sira, 50 g posebne salame in štruco kruha, dodatno vzame 
še solato. Zadovoljen z izbiro gre proti blagajni, kjer plača račun, in se odpelje domov. V tem 
primeru podrazumevamo, da denar igra poglavitno vlogo in da je Jože upravičen do 
nakupljenega blaga, ker ga je plačal. Njegovo zadovoljstvo je merjeno s stopnjo zadovoljitve 
potrebe po hrani. Sedaj iz tega sistema odvzemimo občutek, da je Jože upravičen do kupljenih 
dobrin le iz razloga posedovanja denarja. Iz tega vidika vse, kar je v njegovem stanovanju – od 
omenjene budilke, nočne omarice, stopnic, hladilnika, avta, trgovine, prodajalke, sira, posebne 
salame, kruha, solate –, ceste in vasice, ni plod samo njegove denarne menjave.  
 
Postavimo se v trenutek, ko Jože nima še nobene od teh stvari. Večkrat zjutraj zamudi v službo. 
V tej ekonomiji ni trgovin, kamor bi lahko šel nakupovat, torej išče tisto osebo, ki bi zanj 
naredila budilko. Sam tega ne zna in kaj kmalu ugotovi, da potrebuje nekoga, ki bi mu jo naredil. 
Pomanjkanje znanja s tega področja ga usmeri k drugim osebam in izpolnitev želja – npr. urar 
mu naredi uro – Jožetu izredno olajša življenje. Bilo bi zelo težko, da bi za vsako izmed njegovih 
potreb iskal individualne osebe. Kapitalistični sistem se je v sedanji dobi razvil že do take 
popolnosti, da lahko na vsakem mestu najdemo tisto, kar iščemo. Vendar je še vedno za 
delovanje takega sistema potreben nekdo, ki to zna izdelati.  
 
A vendar ni sistem, ki sam po sebi zagotavlja izpolnitev želja in potreb posameznikov. Za 
izdelavo določenega proizvoda je potrebna ideja in motivacija nekoga, da bi zadovoljil naše 
potrebe. Še vedno je Jože potreboval prodajalko, v nasprotnem primeru bi ostal lačen; na 
nasprotni strani je bila prodajalka do njega sočutna in mu je postregla z izdelki, ki si jih je 
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zaželel. Da ne bi ostali le pri storitveni dejavnosti, pomislimo, koliko truda je v izdelavo sira 
vložil kmet. Tudi brez njega ne bi bilo sira, salame niti solate. Njegovo delo, čeprav je v 
sedanjem sistemu plačano, zahteva določeno stopnjo odrekanja, skrbi za zalivanje, za 
škropljenje, hranjenje živine, molzenje, pridelavo različnih mlečnih izdelkov. Lahko bi pridelal 
toliko, da bi imel dovolj za lastno preživetje, saj v končni fazi le toliko rabi, kajne? Veliko ur 
preživi v vročini, odpove se mnogim uram počitka, za koga? Vsi vedno mislimo, da za denar. Pa 
je temu res tako? Pravimo, da uspe le tisti, ki najbolje zadovolji naše potrebe, tisti, ki je najbolj 
prijazen do nas, tisti, ki nas razume. Torej, kdo dobi denar? Denar ne pade z neba, dobi ga tisti, 
ki je dober do nas, in če denarja ni, potem je v ozadju motiva dobra volja, razumevanje nas in 
našega življenja. Pa še enkrat pomislimo, kolikokrat so nam ljudje okoli nas pomagali. Celoten 
sistem je ena sama želja, da bi bile zadovoljene naše želje . Ni to, da se kar zgodi znotraj sistema, 
še vedno je tisto bistvo, tisti poganjalec vseh procesov želja ponudnika, da nam izpolni želje. Iz 
tega lahko jasno razvidimo, da brez teh motivov, brez vseh teh malih vsakdanjih ljudi ne bi imeli 
ničesar, morda bi celo umrli. Ta dejstva dokazujejo soodvisnost, ki nas v kapitalističnem sistemu 
vsakodnevno spremlja.  

P o n o s  
 
Ponos povezujem z občutkom ločenosti od drugih. To je občutek, ki ima v ekonomiji korenine 
znotraj dosežkov. Ko posameznik začne npr. svojo podjetniško pot, sreča mnogo ovir, ki jih 
skupaj s svojimi sodelavci, sorodniki ali prijatelji premosti. V prvi fazi se ta posameznik zaveda 
globoke odvisnosti od omenjenih sodelavcev. S časom, ko njegovo bogatvo raste in ko se 
vzpenja po družbeni lestvici navzgor, vanj nezavedno pride občutek nadsposobnosti, 
pomembnosti. Pozabi, da je njegov uspeh odvisen ne samo od sodelavcev in ljudi, ki so mu 
neposredno pomagali v težavnih trenutkih, temveč tudi od vseh tistih, ki so kot kupci ali 
uporabniki njegove ponudbe omogočili, da je postal bogat in družbeno priznan. Podobno je tudi 
z uslužbenci v podjetjih, ki pozabijo na sodelavce in na šefa, ki jim je omogočil napredovanje 
znotraj podjetja. Poleg tega je sama klasifikacija dosežkov na nizke, srednje in visoke odvisna od 
drugih; če ni nikogar, ki doseže manj (ali več) kot mi, naš dosežek ni primerljiv, zato nima 
nobene dodatne vrednosti. Edino, kar ostane, je zavedanje, da je dosežek posledica sodelovanja z 
namenom zadovoljiti potrebe drugih. Kar hočem pokazati s tema primeroma, je dejstvo, da 
dosežek sam po sebi nima realne osnove za ponos, nadmoč in neenakopravnost. Potrebno je 
poudariti, da ima ponos različne intenzivnosti. Družbeno škodljiv je, kadar da posamezniku 
občutek večvrednosti oziroma v nasprotnem primeru, da se posameznik počuti nevrednega. V 
luči do sedaj opredeljenih parametrov bom v nadaljevanju opredelila klasifikacijo družbenih 
razredov, njihove »bolezni« in »protistrupe«, kako te bolezni odpraviti.  

S p l o š n a  d e l i t e v  s u b j e k t o v   
 
Marx je razdelil družbo na dva razreda, delavskega in kapitalističnega. Razliko med njima je 
opredelil predvsem na osnovi lastnine nad produkcijskimi faktorji. Iz lastnega zornega kota se ta 
lastnina zrcali tudi v različni kupni moči obeh razredov, taka družbena razdelitev je bila zelo 
primerna za čas, v katerem je Marx živel in pisal, vendar danes je treba po mojem mnenju tema 
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dvema razredoma dodati še tretjega: srednji sloj. Skušala bom predstaviti model treh razredov, 
katerega razdelitev ne bo temeljila na analizi zgolj ekonomskih odnosov med razredi, temveč 
bom analizirala odnos do sebe, družbe in denarja tistih posameznikov, ki spadajo v enega 
vsakega izmed teh razredov. Slednjo trditev oziroma klasifikacijo razredov bom v nadaljevanju 
natančneje opredelila. Klasifikacija ne temelji na ekonomskih razlikah med posamezniki, temveč 
jo lahko opišem kot nekakšno razliko v energiji oziroma sili, ki posameznika vodi k 
uresničevanju ciljev na specifičen način. Načeloma ta sila povzroči, da z nižjim »motivacijskim« 
slojem sovpada nižji ekonomski sloj, srednjemu srednji in višjemu višji. Parametra, ki 
opredeljujeta to silo oziroma motiv, sta stopnja občutka soodvisnosti in stopnja ponosa, ki sem ju 
že opisala. 
 
Slika 1: Prikaz različnih razredov glede na stopnjo ponosa in soodvisnosti. 
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Vir: Lastna opazovanja. 
 
Za najnižji razred [na sliki številka 3] je značilen občutek pretirane soodvisnosti oziroma 
popolne odvisnosti od drugih. Na nek način gre za občutek nezmožnosti vplivanja na lastno 
prihodnost in družbo. Prav ta občutek nezmožnosti oblikovanja lastne prihodnosti onemogoči 
posameznikom, da bi premagali motivacijski zid, ki so si ga sami ustvarili, in prodrli v družbeno 
življenje. Mnogokrat so zato izobčeni, vdani v usodo in posledično opravljajo slabo plačana ter 
nizko statusna dela. Tovrstna dela dodatno povečujejo občutek manjvrednosti predvsem zaradi 
nezavednaja, da k blaginji družbe veliko prispevajo največkrat v obliki izdelave izdelkov, 
prijaznosti do strank, urejanju javne okolice, cest ipd.. Čeprav tovrstna dela niso družbeno 
priznana, veliko prispevajo h kakovosti vsakdanjega življenja. Ker tudi družba ne priznava 
vrednosti takih del, je načeloma plačilo za takšna dela nizko. Če si predstavljamo, da je naš 
dohodek minimalen in da je sedanji sistem prežet le s spoštovanjem posameznika na podlagi 
kupne moči, potem si tudi lahko hitro predstavimo, kako bi se počutili, če bi bili sami v koži teh 
ljudi. Seveda jim ne moremo s pomočjo denarja vrniti samospoštovanje, lahko pa jim na zelo 
spoštljiv način pokažemo, da so tudi oni povabljeni k sodelovanju in da so pomemben del 
družbene produkcije. Kadar kupimo delnice izbranega podjetja, nas v primeru, da je izkazan 
dobiček, pošteno nagradijo za naše odrekanje kapitalu. Tudi delavec se je odrekel prostemu času 
z namenom prispevanja k uspehu svojega podjetja. Rešitev predvideva dva vidika. Prvi vidik je 
vzbuditev v posamezniku občutek možnosti odločanja in vplivanja na lasten tok življenja, kar 
mu bo pomagalo, da se ne vda, temveč da goji proaktiven občutek. Drugi vidik je vzgajanje 
celotne družbe, da te posameznike dodatno ne tlači, temveč da jih spoštuje in spodbuja. Takšna 
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rešitev seveda ni enostavna, pa tudi ne hitra. Potrebno je delo vsakega posameznika na sebi in 
vzgajanje takih misli, ki bodo gojile takšne pozitivne občutke.  
 
Številka 2 na sliki 1 označuje drugi, srednji razred. Pripadniki tega razreda imajo o sebi mnenje, 
da so koristni za družbo, saj bi v končni fazi podjetje brez njih na operativni ravni težko 
delovalo. Njihovo življenje je relativno brezskrbno, saj imajo dovolj za preživetje, družba jih 
sprejema kot spoštovanja vredne ljudi. Z vidika ponosa so dokaj uravnoteženi, imajo občutek 
soodvisnosti, vendar je to bolj njihov osebni občutek. Manjka jim želja, da bi bili enako sočutni 
tako do svojih nadrejenih kot tudi do podrejenih oziroma pripadnikov najnižjega razreda. 
Zmeren občutek ponosa jim omogoča aktivno udejstvovanje v družbeni in ekonomski sferi. Ti 
ljudnje imajo idealne predispozicije za razvoj še dodatnih vrlin oziroma, da postanejo prvi 
znanilci nove ureditve. Njihov razvoj naj bi temeljil na gojenju ravnodušnega občutka do 
vsakega posameznika v družbi, kar bi pozitivno vplivalo tako na družbo kot tudi na njih same. 
Pozitiven vpliv na družbo pomeni odvzeti nekaj občutka pomembnosti in ponosa tistim, ki ju 
imajo preveč, in dati nekaj tega občutka najnižjemu sloju. Tak odnos bi imel tudi pozitiven vpliv 
na posameznika samega. Vsakdo od nas je doživel občutek, da nekoga ne mara, da mu je nekdo 
simpatičen, nekdo drug pa ne. Da bi se lahko med različnimi atternativami odločili, mislimo, da 
moramo nekaj imeti radi in nečesa ne, da moramo vzgojiti dualistično misel, ki pravi, da je nekaj 
dobro in nekaj slabo. Vendar če podrobneje pogledamo že v samem trenutku, ko nekaj označimo 
za slabo, definiramo svojo nesrečo. Recimo, da imamo rojstni dan in da lahko prijatelji, ki nam 
želijo nekaj podariti, izbirajo med samo dvema alternativama. Recimo, da je nam ena všeč, druga 
pa ne. Zelo bomo veseli, hvaležni in zadovoljni, če bomo dobili prav tisto, kar nam je všeč. Če 
bodo prijatelji izbrali »napačno« darilo, bomo nekoliko prizadeti, užaloščeni. Najbrž se vsi 
strinjamo, da je občutek užaloščenosti neprijeten in bi se mu radi izognili. Nemogoče je 
pričakovati, da se nam bodo v življenju dogajale samo stvari, ki jih imamo radi. Zato je najboljša 
možnost spremeniti naš odnos do stvari in ljudi, tako da imamo do vsakega in vsega enak ljubeč 
odnos. To je tudi odnos, ki naj bi ga kot prvi razvili pripadniki srednjega razreda. Njim bodo 
sledili vsi drugi razredi.  
  
Prvi razred (na sliki številka 1) je »območje ponosnih«. V praksi lahko vidimo kar nekaj 
posameznikov, ki razmišljajo in sodijo na takšen način. Počutijo se neodvisne in ločene od 
drugih, zaslužne za lastne dosežke in nehvaležne za pomoč. Takšno razmišljanje povzroči nizko 
družbeno povezanost in visoko stopnjo tekmovalnosti. Dualna misel je med pripadniki tega 
razreda izjemno močna. Osredotočeni so le na lastne dosežke in ne vidijo dlje od lastnega nosa. 
Tudi ta občutek skriva v sebi seme neprijetnosti. Ta neprijetnost je v dejstvu, da morajo 
posamezniki sami sebi celo življenje dokazovati, da so boljši, kar na stara leta težko dosežejo. 
Misel o nadpovprečnosti potrebuje vsakodnevno stalno potrjevanje, v vsakem trenutku. Občutek 
nadpovprečnosti napihuje ego, in ko ta misel ni potrjena, se posameznik počuti enak kot drugi, 
povprečen in zaradi želje po nadpovprečnosti trpi.  
 
Bistvo celotne razdelitve oziroma klasifikacije ni ekonomski vidik posameznikov, zato ne 
predlagam denarne razporeditve sredstev znotraj sistema. Slednja bo neposredna posledica 
spremenjenega medsebojnega odnosa med posamezniki v družbi. Zavzeti bi se morali za 
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ozaveščanje o soodvisnosti in vsakemu vrniti ta občutek. Na primerih poskusov kooperacij lahko 
vidimo, da se človeka da naučiti kooperativne zavesti, to pa je predvsem mogoče s sistematičnim 
nizanjem prednosti takega razmišljanja in uporabljanjem logike pri razlagah. Mislim, da bi se ta 
proces moral začeti v izobraževalnih ustanovah. Učni program bi zajemal spoznavanje uspešnih 
in tudi neuspešnih poskusov kooperativ, njihove prednosti in slabosti, predvsem pa je nujno 
potreben živi dokaz. To naj ne bo nekdo, ki teorijo dobro pozna, temveč mora biti sam učitelj 
živi dokaz kooperativne misli. Ne gre le za intelektualno razumevanje prednosti, temveč gre za 
prav tisto silo, ki sem jo omenila v klasifikaciji osebnosti. Prepričana sem, da bi tako delavci, 
managerji in drugi v verigi podjetja čutili moč spoštovanja ne le do njih, temveč tudi od 
sodelujočih podjetij35.  
  
6 .  S K L E P  
 
Skozi tisočletja je človek že dobro ukoreninil način razmišljanja in delovanja. Tudi posledice 
tega delovanja so dobro vidne v naravi, bolnišnicah, diskotekah, polnih drog in sreče željnih 
ljudi. V New Yorku ocenjujejo, da vsaj četrtina tamkajšnjih prebivalcev poseže po teh 
substancah. Tam so v veljavi sistemi za izogibanje zaposlovanja takih ljudi. Preden se lahko 
zaposliš moraš opraviti psihološki test, test urina in krvi. Prvi preveri, ali je v tvojih mislih vse v 
redu, drugi, ali morda uživaš nekaj, kar je prepovedano, tretji pa, če si morda okužen z aidsom. V 
Sloveniji smo prepričani, da gremo v drugo smer, da se to pri nas ne bo zgodilo, toda tudi pri nas 
umirajo ribe v potokih, ribiči se morajo zadovoljiti z lovljenjem umetno spuščenih rib, da ne 
govorimo o vsakoletno cvetočem morju, mladoletnih zasvojencih in vse manjšem številu divjih 
živali. V Amazoniji že cela desetletja krčijo človeku nujno potrebni gozd oziroma kisik. Ko bi se 
le zamislili, da so vsa ta krčenja le zato, ker kapitalistični sistem ne zagotavlja dovolj blaginje za 
vse ljudi. Ta blaginja ni materialna, takšna se le zdi36, v bistvu pa je le propagandno usmerjanje 
človekovih navad v smeri oblikovanja neskončnih potreb, ki jim nikoli ne more slediti končno 
zadovoljstvo. Zakaj ne? Že naslednji dan lahko vidimo novo propagandno sporočilo, ki v nas 
izzove potrebo, neizpolnjena želja pa nam spodbudi občutek neizpolnjenosti in nezadovoljstva. 
Pomislite, kdaj ste si nazadnje kupili nekaj novega (telefon, čevlje, avto, sladoled). Koliko časa 
ste bili zadovoljni? No, vse bi bilo v redu, če ne bi stradali tudi ljudje. In karavana gre naprej, 
pred psihološkimi ordinacijami čakajo od kapitalističnega in egocentričnega sistema okuženi 
ljudje. Edino, kar jim preostane, je zanašanje na magična zdravila, za katera na koncu izvemo, da 
imajo več stranskih kot zdravilnih učinkov. Prodajalne so založene s polovico nepotrebnih živil 
in oblačil, nastavljenimi le zato, da v nas vzbudijo poželenje, da denar teče po tem sistemu. 
Dejstvo je, da potrebuje zaslepljene ljudi, drugače ne bi deloval. Pa vendarle nekje, še vedno na 
tem planetu, obstajajo ljudje, ki so zadovoljni s tem, kar imajo, katerih potrebe so maloštevilčne 
in končne. V svojih štirih letih študija nisem skorajda nikoli slišala predavanja, ki bi se vsaj malo 
razločevalo od mainstream ekonomije, katere temelj so razmišljanja slavnih ekonomistov iz 
Amerike, kjer življenje ne poteka nič kaj preveč človeku, kaj šele živalim in naravi prijazno. 
Tudi pri študiju biologije, biolog ne preučuje cela štiri leta celične zgradbe amebe. Bitij je več in 
prav podobno velja z razmišljanji. »Ohranimo naravo«, to slišimo, kaj pa »ohranimo ljudi«? 
                                                 
35 Preberite si poglavje 6. 3. Emilia Romagna, lahko pa tudi 6. 4. Ekovasica Findhorn. 
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Glede na to, da v sedanjem sistemu obstaja veliko različnih ljudi, in glede na to, da lahko vidimo 
v tujini ogromno uspelih poskusov kooperacij, predlagam vpeljavo izbirnega predmeta 
ŽIVLJENJE V KOOPERACIJAH. Vse prepogosto ugotavljamo, da kapitalizem ne zagotavlja 
dovolj prostih delovnih mest, sam po sebi ogroža tako naravno kot družbeno okolje. 
Implementacija kooperativnega življenja bi po moje morala biti prisotna, vendar ne v obliki 
politično-ekonomskega sistema, temveč na prostovoljni bazi. Poleg uspelih poskusov je tudi 
množica neuspelih. Poznavanje dejavnikov in razlogov za uspeh ter neuspeh bi nedvomno 
pripomoglo k večji uspešnosti poskusov.  
 
Pri vožnji z avtomobilom je rezervna guma nepogrešljiva. Prav tako, kot nam lahko med potjo 
poči guma, se lahko zgodi, da nekateri ljudje ne bodo več želeli niti ne bodo več zdržali pritiska 
tega sistema. Pomembno je, da jih družba ne izobči, saj bi v tem primeru postali socialni 
problem, temveč jim nudi alternativni način razmišljanja in delovanja, ki bo uporaben tudi 
znotraj kapitalističnega sistema. Ta alternativni način razmišljanja sem skušala na kratko 
prikazati skozi celotno diplomsko delo, svoj prispevek pa dodala v zadnjem poglavju.  
 
  

                                                                                                                                                             
36 Strinjam se z izjavo Charlesa Fourierja. 
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