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dela in poslovanja oziroma uprav-
ljanja, še manj pa o naèinu razde-
litve skupaj ustvarjenega produkta,
ki še naprej permanentno in enorm-
no poveèuje dru�beno neenakost
med lastniki dela in kapitala ter šte-
vilne druge hude dru�bene anoma-
lije. Vedo samo, da je s tem sedan-
jim kapitalizmom brez dvoma nekaj
hudo narobe. In da zdaj nikakor ne

gre veè le za napake v sistemu, ki bi
jih bilo mogoèe uèinkovito odpraviti
zgolj s kakimi lepotnimi »strukturni-
mi« popravki, ampak za napaèen sis-

tem, in sicer v samem temelju.

Zato je veèini èedalje bolj jasno
tudi, da zgolj z nekakšnimi sistem-
sko povsem benignimi t. i. struktur-
nimi (davènimi, fiskalnimi, mone-
tarnimi, socialnimi itd.) reformami,
ki nam jih kot zdravilo še naprej po-
nujata aktualna ekonomska stroka
in politika, in ki se temeljev aktual-

nega dru�benoekonomskega siste-
ma niti ne dotikajo, kaj šele da bi jih
lahko zares spreminjale, na dolgi rok

ne bomo rešili prav nièesar. In da
takšne – zgolj navidezne – »reforme

sistema« zagotovo niso pot v �eleno
ekonomsko uspešnejšo, obenem pa
socialno praviènejšo in okoljsko od-
govornejšo dru�bo.

Najširše dru�beno nezadovoljstvo,
ki ustvarja potrebno notranjo gonilno
silo za morebitne radikalnejše sistem-
ske spremembe, torej zdaj brez dvoma
�e obstaja. Za zaèetek resnejših tovrst-
nih sprememb manjka samo še neko

enotno »teoretièno vodstvo«, ki bo
znalo jasno definirati dejanske vzroke
sedanjih anomalij v samih temeljih
aktualnega kapitalizma, tj. predvsem
v nesprejemljivi mezdnokapitalistièni

zasnovi podjetij kot temeljnih ekonom-

skih celic dru�be (kapital = podjet-
je/delodajalec; delo = navadno tr�no

blago), postaviti jasno vizijo novega
dru�benoekonomskega sistema in za-
èrtati poti za njegovo (evolutivno)
udejanjanje v praksi ter na tej osnovi
povezati in ciljno usmeriti omenjeno
reformistièno energijo najrazliènejših
gibanj. Tega iz uvodoma navedenih
razlogov za zdaj �al še ni.

Zato izjemno razveseljujejo – za-
enkrat sicer šele posamiène – med-
narodne pobude za demokratizacijo
podjetij in dru�benoekonomskih od-
nosov, kakršna je ta z naslovom
»Delo. Demokratizacija, dekomodifi-

kacija, sanacija«, ki je nastala v aka-
demskih krogih in je bila hitro de-
le�na presenetljivo široke podpore v
teh krogih. V nadaljevanju jo objav-
ljamo v celoti, kajti morda je vendar-
le znanilka èasov, ko bomo tudi za
podroèje ekonomske demokracije
lahkorekli: Eppur si muove!

Mednarodna pobuda za demokratizacijo
upravljanja podjetij
Mednarodna pobuda z naslovom »Delo: demokratizacija, dekomodifikacija, sanacija« je nastala v
akademskih krogih. Je rezultat skupnega prizadevanja skupine znanstvenikov, ki se zavzemajo za
demokratiène in trajnostne naèine dela in organizacije, ki se razlikujejo od modela maksimiranja
vrednosti zgolj za delnièarje. Pobuda je nastala z �eljo pomagati pri reševanju krize, s katero se so-
oèamo sredi pandemije COVID-19, tako na podroèju zdravja kot tudi gospodarstva, podnebja in
politiènega �ivljenja. Njen cilj pa je, pravijo njeni avtorji, promovirati osnovno lekcijo, ki bi se je mo-
rali nauèiti iz te krize: èas je, da demokratiziramo podjetja, dekomodificiramo delo (opomba: vse-
bina tega pojma je podrobneje pojasnjena v sami pobudi) in obnovimo okolje.

Pobudo so spro�ile tri uveljavljene
dru�boslovne znanstvenice (Isabelle Ferre-
ras, Dominique Méda in Julie Battilana),
kmalu pa se je razširila naprej, po znanst-
venih disciplinah in po svetu. V zelo krat-
kem èasu je besedilo podpisalo veè kot

3.000 raziskovalcev z veè kot 650 univerz

na vseh celinah. Dne 16. maja je bila objav-
ljena v 41 èasopisih (vkljuèno z Le Monde,
The Guardian, Die Zeit, Boston Globe) v 36

dr�avah po vsem svetu. Akademiki, ki so
podpisali pobudo, so prevzeli vodilno vlogo
pri prevajanju dela v 27 jezikov in izdajanju

publikacij v svojih regijah, na spletni strani
pobudnikov (www.democratizingwork.org)
pa se je v samo štirih dneh po objavi pobu-
de zbralo 61.000 obiskovalcev z vsega sve-
ta. Ta mobilizacija odra�a, èesa se je spo-
sobna lotiti akademska skupnost v upanju,
da osvetli mo�ne razvojne poti, ki jih bodo
dru�be izbrale. Danes, leta 2020, imajo
znanstveniki èedalje veèjo odgovornost, da
pomagajo našim dru�bam na poti do
trajnostne in demokratiène gospodarske

prihodnosti.

Originalno besedilo pobude v angleš-
èini je objavljeno na spletnem naslovu
https://static1.squarespace.com/static/5e
bb042dbf33d3429418acd5/t/5ebf2d9758
25e03250e6beb9/1589587351704/Work
_Democratize_Decommodify_Remediate_
ENG.pdf, prevodi v razliène jezike pa na
naslovu https://democratizingwork.org/.
Slovenski prevod pobude, ki jo v celoti ob-
javljamo v nadaljevanju, je prispevala dr.
Valentina Franca.
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Delovno aktivno prebivalstvo je mnogo veè kot le »sredstvo«.
To je eno osrednjih sporoèil trenutne krize. Skrb za bolne; dostava
hrane, zdravil in drugih osnovnih potrebšèin; odvoz naših odpadkov;
polnjenje polic in vodenje blagajn v �ivilskih trgovinah – ljudje, ki so
skrbeli, da je med pandemijo COVID-19 �ivljenje teklo naprej, so �ivi
dokaz, da dela ne moremo obravnavati zgolj kot blago. Èloveškega
zdravja in skrbi za najbolj ranljive ni mogoèe urejati samo s tr�nimi
silami. Èe te stvari prepustimo izkljuèno trgu, obstaja nevarnost po-
globitve neenakosti do te toèke, da bi �rtvovali �ivljenja najbolj pri-
krajšanih. Kako se izogniti tej nesprejemljivi situaciji? Z vkljuèe-
vanjem delavcev v odloèitve glede njihovih �ivljenj in prihodnosti na
delovnem mestu – z demokratizacijo podjetij. Z dekomodifikacijo
dela – s kolektivnim zagotavljanjem ustrezne zaposlitve za vse. Ko
se sooèamo s strašno nevarnostjo pandemije in ekološkega kolap-
sa, bi nam vzpostavitev teh strateških sprememb lahko omogoèila
zagotoviti dostojanstvo vseh dr�avljanov, pri tem pa zdru�iti kolek-
tivno moè in prizadevanja, ki jih potrebujemo za skupno ohranitev
naših �ivljenj na tem svetu.

Zakaj demokratizacija? Vsako jutro moški in �enske vstanejo,
da slu�ijo tistim med nami, ki imamo mo�nost ostati v karanteni.
Vso noè so v pripravljenosti. Dostojanstvo njihovih delovnih mest ne
potrebuje nobene druge razlage kot tisto zgovorno preprosto be-
sedno zvezo »kljuèni delavec«. Ta besedna zveza prav tako razkriva
kljuèno dejstvo, ki ga je kapitalizem vedno poskušal prikriti z drugo
besedno zvezo – »èloveški viri«. Èloveška bitja niso samo vir med
mnogimi viri. Brez de lavcev ne bi bilo proizvodnje, ne storitev, ne
podjetij.

Vsako jutro moški in �enske v karanteni doma vstanejo, da od
daleè izpolnijo naloge organizacij, za katere delajo. Delajo pozno v
noè. Tistim, ki so preprièani, da delavcem ni moè zaupati, da bodo

svoje delo opravili brez nadzora, da potrebujejo nadzor in zunanjo
disciplino, ti moški in �enske dokazujejo ravno nasprotno. Dan za
dnem dokazujejo, da delavci niso le ena vrsta dele�nika med šte-
vilnimi: oni nosijo kljuè do uspeha svojega delodajalca. Ti ljudje tvo-
rijo jedro podjetja, vendar so kljub vsemu veèinoma izkljuèeni iz
sodelovanja v upravljanju – pravica, ki jo monopolizirajo vlagatelji
kapitala.

Na vprašanje, kako lahko podjetja in dru�ba kot celota prepo-
znajo doprinos svojih delavcev v kriznih èasih, je odgovor demokra-
cija. Zagotovo, zapolniti moramo zevajoèe brezno dohodkovne ne-
enakosti in dvigniti minimalno urno postavko – vendar samo to ni
dovolj. Po obeh svetovnih vojnah je nesporni doprinos �ensk k
dru�bi �enskam pomagal pridobiti pravico do glasovanja. Iz istega
razloga je èas za osvobajanje delavcev.

Zastopstvo delavcev na delovnem mestu v Evropi obstaja vse
od konca 2. svetovne vojne, in sicer prek institucij, znanih tudi kot
svet delavcev. Toda ta predstavniška telesa imajo v najboljšem pri-
meru šibek glas pri upravljanju podjetij, pravzaprav so celo pod-
rejena odloèitvam poslovodstva, ki jih imenujejo delnièarji. Niso pa
uspeli zaustaviti, morda niti upoèasniti neizprosne gonilne sile sa-
mopostre�nega poveèevanja kapitala, vse bolj silne v svojem unièe-
vanju našega okolja. Tem organom bi bilo sedaj treba podeliti po-
dobne pravice, kot so tiste, ki jih uveljavljajo organi vodenja in nad-
zora. V ta namen bi bilo smiselno, da upravljalci podjetij (tj. najvišje
vodstvo) pridobijo odobritev dvojne veèine, od delavskih predstav-
ništev, in tudi delnièarjev. V Nemèiji, na Nizozemskem in v Skan-
dinaviji so bile razliène oblike soodloèanja (mitbestimmung), ki so

bile progresivno uvedene po 2. svetovni vojni, kljuèni korak k
zagotovitvi, da so delavci dobili svoj glas – vendar še vedno niso
dovolj, da bi ustvarili dejansko dr�avljanstvo v podjetjih. Celo v
Zdru�enih dr�avah Amerike, kjer se organiziranje delavcev in sindi-
kalne pravice v precejšnji meri prepreèujeta, je sedaj vedno glas-
nejši poziv, da se delavcem dá pravica do izvolitve predstavnikov z
veliko veèino znotraj organov vodenja in nadzora. Zadeve, kot so:
imenovanje izvršnega direktorja, vzpostavitev pomembnih strategij
in delitev dobièka, so preveè pomembni, da bi jih prepustili samo
delnièarjem. Osebno vlaganje dela; to pomeni, posameznikovega
uma in telesa, zdravja – celo �ivljenja – bi moralo iti skupaj s kolek-
tivno pravico do potrditve ali dajanja veta na takšne odloèitve.

Zakaj dekomodifikacija? Ta kriza nas prav tako uèi, da dela ne
smemo jemati kot blago, da samim tr�nim mehanizmom ne more-
mo prepustiti odgovornosti za izbire, ki najbolj izrazito vplivajo na
naše skupnosti. �e vrsto let so delovna mesta in zaloge v zdravst-
venem sektorju odvisne od vodilnega naèela dobièkonosnosti;
danes pandemija razkriva, v kolikšni meri nas to naèelo zavaja.
Doloèene strategije in kolektivne potrebe morajo preprosto postati
imune na takšna razmišljanja. Vse višje število mrtvih po svetu je
grozljiv opomnik, da nekaterih stvari ne smemo jemati kot blago.
Tisti, ki še naprej zagovarjajo nasprotno, nas ogro�ajo s svojo ne-
varno ideologijo. Dobièkonosnost je nedopustni kriterij, kadar je
govora o našem zdravju in �ivljenju na tem planetu.

Dekomodifikacija dela pomeni obvarovanje doloèenih panog
pred zakoni takoimenovanega »prostega trga«; prav tako pomeni
zagotavljanje dostopa vseh ljudi do dela in dostojanstva, ki ga pri-
naša. Ena mo�nost za to je ustvarjanje zajamèene zaposlitve (Job
Guarantee). 23. èlen Splošne deklaracije èlovekovih pravic nas opo-
zarja, da ima vsak pravico do dela. Zajamèena zaposlitev ne bi le
vsem dr�avljanom zagotovila dostop do dela, ki jim omogoèa

Delo. Demokratizacija,
dekomodifikacija, sanacija

Èloveška bitja niso samo vir med
mnogimi viri. Brez delavcev ne bi bilo
proizvodnje, ne storitev, ne podjetij.

Delavci tvorijo jedro podjetja, vendar
so kljub vsemu veèinoma izkljuèeni iz
sodelovanja v upravljanju – pravica, ki
jo monopolizirajo vlagatelji kapitala.



Ekonomska demokracija, št. 3, junij 2020 5

dostojanstveno �ivljenje, ampak bi tudi zagotovila kljuèno spodbudo
za našo kolektivno zmo�nost reševanja številnih pereèih dru�benih
in ekoloških izzivov, s katerimi se trenutno sooèamo. Zajamèena za-
poslitev bi vladam, ki delajo prek lokalnih skupnosti, omogoèila
ponuditi dostojno delo, pri tem pa prispevala k ogromnemu priza-
devanju v boju proti ekološkemu kolapsu. Medtem ko brezposelnost
po vsem svetu strmo narašèa, lahko programi zajamèene zaposlitve
igrajo kljuèno vlogo pri zagotavljanju socialne, gospodarske in okolj-
ske stabilnosti demokratiènih dru�b. (VAR. EUROP) Evropska unija
mora takšen projekt vkljuèiti v svoj zeleni dogovor (Green Deal).
Pregled misije Evropske centralne banke, ki bi zagotovil financiranje

tega programa, ki je nujen za naše pre�ivetje, bi omogoèil njeno legi-
timno mesto v �ivljenju prav vsakega dr�avljana EU. Kot proticiklièna
rešitev za eksplozivno brezposelnost, ki se obeta, bo ta program do-
kazal kljuèni prispevek blaginji EU.

Sanacija okolja. Tokrat ne smemo odreagirati z enako ne-
dol�nostjo kot leta 2008, ko smo se na gospodarsko krizo odzvali z
brezpogojno finanèno pomoèjo, ki je poveèala javni dolg, pri tem pa
nismo zahtevali nièesar v povraèilo. Èe bodo naše vlade pristopile k
reševanju podjetij v trenutni krizi, morajo k temu pristopiti tudi pod-
jetja in izpolniti splošne osnovne pogoje demokracije. V imenu de-
mokratiènih dru�b, ki jim slu�ijo, in ki jih sestavljajo, v imenu njihove
odgovornosti za zagotovitev našega pre�ivetja na tem planetu, mo-
rajo naše vlade svojo pomoè podjetjem pogojiti doloèenim spre-
membam v svojem vedenju.

Poleg zavezanosti strogim okoljskim standardom moramo od
podjetij zahtevati, da izpolnijo doloèene pogoje demokratiènega no-
tranjega upravljanja. Uspešen prehod od ekološkega unièenja do
ekološkega okrevanja in regeneracije bodo najbolje izvedla demo-
kratièno upravljana podjetja, v katerih glasovi tistih, ki vlagajo svoje

delo, nosijo enako te�o kot tisti, ki vlagajo svoj kapital, kadar je go-
vora o strateških odloèitvah. Imeli smo veè kot dovolj èasa, da smo
videli, kaj se zgodi, ko se v trenutnem sistemu merijo delavci, planet
in kapitalski dobièek: delavci in planet vedno izgubita. Zahvaljujoè
raziskavi Oddelka za in�eniring Univerze v Cambridgeu (Cullen, All-
wood in Borgstein, Envir. Sci. & Tech. 2011 45, 1711–1718), ve-
mo, da bi »dosegljive spremembe naèrta« lahko zmanjšale globalno
potrošnjo energije za 73 %. Vendar… tiste spremembe so delovno
intenzivne in zahtevajo odloèitve, ki so kratkoroèno pogosto dra�je.
Vse dokler se podjetja vodijo na naèine, katerih cilj je v najveèji mo-
�ni meri poveèati dobièek vlagateljev kapitala, in to v svetu, kjer je

energija poceni, zakaj sploh narediti te spremembe? Kljub izzivom
tega prehoda doloèena socialno ozavešèena ali kooperativno uprav-
ljana podjetja – ki sledijo hibridnim ciljem, ki upoštevajo finanène,
socialne in ekološke vidike, in razvijajo demokratièno notranje
upravljanje – so �e pokazala mo�nost takšnega pozitivnega vpliva.

Nehajmo se slepiti: prepušèeni svojim lastnim mehanizmom,
veèini vlagateljev kapitala ne bo mar za dostojanstvo delavcev; prav
tako ne bodo vodili boja proti ekološki katastrofi. Na voljo je druga
mo�nost. Demokratizacija podjetij; dekomodifikacija dela; z ljud-

mi je treba prenehati ravnati kot s sredstvi, da se lahko vsi skupaj

osredotoèimo na ohranjanje �ivljenja na tem planetu.
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Zadeve, kot so imenovanje izvršnega
direktorja, vzpostavitev pomembnih
strategij in delitev dobièka so preveè

pomembni, da bi jih prepustili
samo delnièarjem.

Na vprašanje, kako lahko podjetja in
dru�ba kot celota prepoznajo doprinos

svojih delavcev v kriznih èasih, je
odgovor demokracija.


