NOTRANJE LASTNIŠTVO IN DELAVSKO ZADRUŽNIŠTVO

Piše:
dr. Karolina Babič

Pomen izobraževanja
v zadružnem sistemu
Mondragon

Zgodba zadrunega sistema Mondragon1 je odlièen primer za prezentacijo zadrunih naèel delovanja med drugim tudi zato, ker jasno izprièuje, kako je razvoj zadruništva tesno povezan z
razumevanjem in prakticiranjem izobraevanja kot kljuènega elementa polnomoèenja in emancipacije prebivalstva ter izboljševanja kakovosti ivljenja, ne glede na to, o katerih delih sveta govorimo, ali o kateri stopnji razvoja kapitalistiènega gospodarskega sistema v zadnjih dvesto letih govorimo.
Zaèetki Mondragona z
ustanovitvijo politehniène šole
Transformativna moè izobraevanja2 se
v svetu zadruništva potrjuje na zelo ekspliciten in konkreten naèin, še posebej pri
Mondragonu: zadruni sistem Mondragon
je nastal na podlagi prepoznanja osnovne
drubene potrebe po izobraevanju mladih v revnem kraju v Baskiji po drugi svetovni vojni, zato se je ta razvoj zaèel z ustanovitvijo politehniène šole. In se nato še naprej gradil na moèni vkomponiranosti izobraevanja v svoj model razvoja: prviè, ves
èas je kot osnovno motivacijo svojega
delovanja ohranil potrebo po izobraevanju
kot temeljno potrebo vsake drube prav
zaradi transformativne narave izobraevanja; drugiè, ambiciozno je izobraevalne
programe ter raziskovalne in razvojne napore povezoval do te mere, da je sèasoma
nastala samostojna zadruna univerza ; in
tretjiè, za krepitev zadrune organizacijske
kulture v svojih zadrugah in širši drubi je

sistem vzpostavil lasten izobraevalni in
disemincijski center Otalora . Izobraevanje
in usposabljanje zadrunikov je temeljnega
pomena za zadruge v dveh pogledih, prviè,
ker morajo biti zadruniki primerno usposobljeni, da lahko skupaj sprejemajo poslovne odloèitve na skupšèinah, kjer ima
vsak èlan en glas, saj ni dovolj, da so zadruniki pred skupšèino oziroma obènim zborom zgolj primerno obvešèeni. Ter drugiè,
skozi izobraevanje se krepi zadruno mišljenje kot tako, sposobnost prevzemanja
podjetniške soodgovornosti in sodelovanja v demokratiènem gospodarjenju. Ob
tem pa zadruno izobraevanje polnomoèi
skupnosti tudi v širšem smislu, loèeno od
potreb soupravljanja zadrug. Na primer, zadruna banka Desjardins v Québecku v Kanadi usposablja svoje èlane po eni strani
zato, da so sposobni strokovno soodloèati
v upravljanju krajevnih zadrunih hranilnic,
a ob tem z dodatnim izobraevanjem širše
skupnosti le-to krepi tudi v splošni finanèni
pismenosti, s èemer doprinaša h kako-

vosti ivljenj ljudi v najširšem smislu; in
to še dodatno ob primarni dejavnosti zagotavljanja kakovostnih banènih storitev za
svojih 5,8 milijona èlanov.
Zadruge in zadruni sistemi ali zadrune
federacije po svetu se torej razvijajo v tesni
zvezi z zadrunim izobraevanjem, pri èemer pa je prav zadruni sistem Mondragon
odlièen primer za razumevanje te notranje
povezanosti med transformativno naravo
izobraevanja in krepitvijo avtonomne
gospodarsko-drubene dejavnosti zadrunega organiziranja.

Zadruna univerza – univerza
Mondragon

2 Razvoj izobraevalnih pristopov v zadruništvu se je pogosto povezoval z razvojem stroke na podroèju
transformativne narave uèenja (npr. Jack Mezirow) ali z razvojem emancipatorne pedagogike (npr.
Paolo Freire).

Èe je priblino deset odstotkov svetovnega gospodarstva in zaposlovanja organiziranega v obliki zadruništva, potem je jasno, da je potreba po znanju (po raziskovanju in širjenju znanja) na tem podroèju
temu primerno velika. Ponekod so razvili
zadrune univerze (kot naprimer v Keniji) ali
samostojne zadrune kolide (kot naprimer
v Veliki Britaniji), a v mnogih dravah, kot
tudi v Sloveniji, posebni študiji na temo
zadruništva, kjer bi se lahko izšolali menederji in drugi strokovnjaki posebej za
delo v zadrugah, niso organizirani kot akreditirani študijski programi. Poslovni študiji
in študij ekonomije pogosto niti posebnih
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V prejšnji številki revije Ekonomska demokracija smo podrobneje predstavili nastanek in strukturo
zadrunega sistema Mondragon, ki je deseti najveèji poslovni sistem v Španiji in najveèji v Baskiji. Je
najveèji zadruni sistem na svetu. Povezuje 98 delavskih zadrug, 143 hèerinskih podjetij ter 25 podpornih organizacij. Zaposluje veè kot 80.000 ljudi (delavcev èlanov). Ima lastno banko, lasten pokojninski sistem, lastno univerzo. Vse to pa v izkljuèni lasti delavcev, ki so èlani teh delavskih zadrug.

1

predmetov za podroèje zadruništva ne ponujajo.3 Zato je zadruno gibanje hkrati ob
razvoju samih zadrug moèno usmerjeno
tudi v krepitev formalnega in neformalnega
zadrunega izobraevanja in usposabljanja.
V takšnih primerih kot je Mondragon
celo v obliki zadrune univerze, kar v konkretnem primeru pomeni, da so fakultete, ki
sestavljajo univerzo, po svoji obliki zadruge, katerih èlani so študenti in profesorji ter
osebje fakultete, in da se torej te fakultete
vzpostavljajo in vodijo po sistemu »en èlan
en glas« in tako omogoèajo dejansko participacijo študentov, uèiteljev in osebja pri
soupravljanju fakultet. Vsebinsko pa takšni
študiji poleg klasiènih poslovnih, menederskih, marketinških in drugih znanj nudijo tudi znanja in vešèine, ki so potrebna
pri vodenju in delovanju v zadrugah, kjer so,
razlaganje, povezovanje, doseganje konsenza, veliko potrpeljivosti in zaupanja v
procese demokratiènega soupravljanja
procesi poslovnega odloèanja zavezani
demokratiènim postopkom, ki naèeloma
zahtevajo veliko znanja in vešèin ter motivacije za razumevanje, ki zahteva svoj
èas, energijo in sredstva. Menederji, èlani
upravnih odborov in nadzornih odborov ter
drugi strokovnjaki v zadrugah, morajo torej
biti po eni strani vsaj tako dobri v svojih
funkcijah kot tisti v »klasiènih« podjetjih, ob
tem pa morajo imeti dodatna znanja in vešèine, ki jih zahteva predanost demokratiènemu soupravljanju.4
Univerza Mondragon je bila ustanovljena v letu 1997, torej štiri desetletja po
prvi mondragonski zadrugi. Univerzo so
ustanovile tri takratne izobraevalne zadruge, ki so tudi danes del univerze kot fakultete, in sicer Tehnièna fakulteta, Fakulteta
za poslovne študije ter Filozofska in pedagoška fakulteta. Leta 2011 pa se jim je pridruila še Fakulteta za kulinariko.
Sama univerza je tako po vsebini kot po
naèinu organiziranosti zavezana ciljem dru-

bene transformacije, kar se izkazuje skozi
participatorni model organiziranosti univerze. Fakultete so, kot smo rekli, po svoji
organiziranosti zadruge, katerih èlani in torej edini soupravljalci so profesorji, drugi
zaposleni in študenti fakultet. Univerza je
del Skupine Mondragon (Mondragon Corporation), ki povezuje vse mondragonske
zadruge in ostala hèerinska podjetja, ter
tako s to vpetostjo v celovit zadruni sistem
študentom ponuja hkratno povezanost študija s svetom gospodarstva in dela. Univerza se tako po eni strani prilagaja potrebam
po zaposlovanju v 257 zadrugah in podjetjih v sistemu, po drugi strani pa študentom
nudi prehajanje v svet dela. Ker je študij
plaèljiv, univerza v povezavi z zadrugami in
hèerinskimi podjetji študentom omogoèa
urejen sistem študija ob delu, ki omogoèa
študij tudi študentom s slabšim ekonomskih zaledjem. V tem primeru študenti študirajo dlje èasa, da lahko ob študiju delajo.
Prav tako študenti opravljajo prakso v zadrugah in podjetjih iz sistema, kar omogoèa
krepitev znanja skozi aplikacijo in trening v
delovnem okolju. Poleg tega pa vsi študenti
zakljuèujejo študij s t. i. »projektom zakljuènega leta«, ki ga izvedejo v izbranem zadrunem podjetju in lahko njegova priprava
in izvedba traja celo leto. Študij na univerzi
in delo v zadrugah ter hèerinskih podjetjih iz
sistema Mondragon je torej tesno prepleteno in se vzajemno oplaja in razvija.
Na Univerzi Mondragon se zadruništvo
prouèuje in pouèuje v dveh ozirih. Prviè, kot
dodatne vsebine za študente na razliènih
študijih na razliènih fakultetah, kjer se primarno posveèajo svojim specifiènim vsebinam (tehnika, humanistika in izobraevanje, poslovne vede, kulinarika), a se sreèujejo z znanjem o pomenu in delovanju
zadruništva ter se ob tem uèijo tudi vešèin zadrunega organiziranja in soupravljanja. Nenazadnje so tudi same fakultete
po strukturi zadruge in se torej študenti kot
èlani e v èasu študija sreèajo z izkušnjo

V Sloveniji na nekaterih študijskih programih na podroèju poslovnih ved ali drubenih ved obstaja
predmet “socialno podjetništvo” ali “socialna ekonomija”, kjer so obièajno omenjene tudi zadruge.
Poseben predmet “Socialno podjetnišvo in zadruništvo” ponuja zasebna fakulteta Doba – Fakulteta za
poslovne in drubene študije v Mariboru. Predmete o zadruništvu pa je v navezavi na kmetijske zadruge mogoèe zaslediti na nekaterih agronomskih študijskih programih.
3

Kar od vodstvenega osebja v zadrugah še posebej zahteva dodatna znanja, vešèine in etièno dro, je
naèelo transparentnosti v zadrugah, ki pravi, da imajo èlani vselej pravico do vpogleda, ne samo v poslovne knjige, ampak tudi v poslovno korespondenco uprave in direktorjev. To zahteva od vodstvenih
kadrov zelo visoko zavest o odgovornosti do zadrunikov, pri èemer ta odgovornost ne sme biti zgolj
“strah pred vpogledom”, temveè mora biti ponotranjena in profesionalizirana odgovornost do zadrune
skupnosti, ki je vodstvu na demokratiènih volitvah podelila mandat vodenja.
4

Vodja diseminacije v Otalori Ander Etxeberria nam je ob obisku v Otalori pripovedoval, da veèina zadrunikov napotitev na usposabljanje v Otaloro razume kot nekakšno nagrado, kot nekaj, èesar se zaradi lepega okolja, krasnega dvorca, druenja, hrane in seveda novega znanja, zadruniki veselijo, ne pa
da bi to razumeli kot odveèno slubeno obveznost.
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zadrunega soupravljanja. In drugiè, s posebnimi študiji o zadruništvu, ki jih izvajajo
na vseh treh ravneh študija in v obliki posebnih programov. Na doktorskem nivoju
naprimer izvajajo program »Napredni menedment organizacij in socialna ekonomija«. Poleg tega imajo na razpolago veliko
zadrunih treningov, in sicer certificirane
predmete in specialistiène študije, ki študentom predstavljajo del toèkovanega
(ECTS kreditiranega) programa na rednem
študiju, ter po drugi strani tudi kratke programe za razliène (tudi zunanje) udeleence. Za informacijo, en takšen kreditiran
predmet za študente se imenuje »Strokovni
kurz iz zadruništva« (Expert Course in
Cooperativism) in se izvaja v obsegu 250
ur.

Uèni in diseminacijski center
»Otalora« – središèe širjenja
zadrune kulture
Ker se je v zadrunem sistemu Mondragon pokazala potreba po stalnem izobraevanju in usposabljanju èlanov (veè kot
80.000 delavcev èlanov v vseh zadrugah),
so vzpostavili lastni uèni in diseminacijski
center Otalora, ki ponuja raznovrstne treninge za zadrunike, ki jih zadruge redno
pošiljajo v center, saj je izobraevanje zadrunikov tudi pogoj za èlanstvo v zadrugah
in tudi pogoj za prevzem funkcij v upravnih
in nadzornih odborih in drugih organih. Otalora tako ponuja razliène treninge za razliène potrebe, zadrunik, ki je kot èlan e bil
deleen treninga za èlane, se bo na primer
po izvolitvi v upravni odbor udeleil še specialistiènega usposabljanja za èlane upravnih odborov.
Otalora center je umešèen v krasno obnovljen starinski dvorec v èudovitem naravnem okolju v bliini mesteca Modragon,
tako da tudi s svojimi prostori razvaja zadrunike, ko pridejo na usposabljanje. V
dvorcu imajo tudi kuhinjo in prelepo jedilnico, saj so usposabljanja veèinoma celodnevna in zahtevajo okrepitve v odmorih.5 V
Otalori se strukturirano posveèajo naslednjim dejavnostim:

• razvoj organizacijske kulture: programi
raziskovanja in usposabljanja na tem podroèju so namenjeni pomoèi zadrugam,
da uèinkovito identificirajo obstojeèo
kulturo v svoji organizaciji, da zasnujejo
zaeleno organizacijsko kulturo ter da
prilagodijo sisteme upravljanja in principe vodenja v smeri doseganja te zaelene organizacijske zadrune kulture.
9

še vedno krepi na podlagi temeljnega
izhodišèa sistema, ki je v izobraevanju: od
prve politehniène šole, prek vzpostavitve
lastne univerze, do uènega in diseminacijskega centra Otalora. Tudi zadruge drugod v svetu v vseh fazah zgodovinskega
razvoja se utemeljujejo in krepijo skozi
izobraevanje. Zato je izobraevanje postalo tudi eno od znamenitih sedmih zadrunih
naèel, in sicer zapisano kot 5. naèelo z nazivom »Izobraevanje, usposabljanje in obvešèanje«, ki pravi: »Zadruge zagotavljajo
izobraevanje in usposabljanje za svoje èlane, izvoljene predstavnike, menederje in
zaposlene, da lahko uèinkovito prispevajo k
razvoju svojih zadrug. Zadruge obvešèajo
širšo javnost – še posebej mlade in oblikovalce javnega mnenja – o naravi in koristih zadrunega sodelovanja.«
Mondragonov uèni in diseminacijski center Otalora. Delegacijo iz Maribora sta gostila
vodja diseminacije v Otalori Ander Etxeberria (prvi z leve) in upokojeni vodja diseminacije v Otalori Mikel Lezamiz (tretji z leve zadaj).

• vodenje in timsko delo: programi so

namenjeni razvoju temeljnih vešèin za
krepitev zadrunega vodenja ter za pomoè posameznikom in ekipam v doseganju uèinkovitosti.

• izobraevanje za zadrunike: dejavnosti

usposabljanja in promocije so namenjene delavcem èlanom (worker-members) za krepitev njihovega obèutka
pripadnosti zadruni organizacijski kulturi ter zagotavljanju uèinkovitosti v delovanju zadrunikov v razliènih organih
zadruge (poleg obènega zbora, upravnega odbora in nadzornega odbora poznajo zadruge Mondragona še t. i.
»socialne svete«6). Gre za krepitev vešèine »kako biti zadrunik«. Programi so
prilagojeni za zadrunike, ki opravljajo
razliène vloge v upravnih odborih ali v
socialnih svetih in podobno.

• razvoj menedmenta in skrb za razvoj

zaposlenih: zadruge Mondragona imajo
razvit svoj model korporativnega upravljanja(zadrunegaupravljanja)invskladu
z zahtevami tega modela usposabljajo

menederje v zadrugah ter jih hkrati
podpirajo pri njihovem celovitem profesionalnem razvoju. Poleg tega izvajajo
posebne programe za krepitev osebnega
in profesionalnega razvoja vseh zaposlenih v zadrugah in hèerinskih drubah
sistema Mondragon, kjer ponujajo vsebine kot so skrb zase, uèinkovitost, èujeènostinpodobne.
• diseminacija zadrune izkušnje: ti programi so namenjeni zunanjim uporabnikom in drugim institucijam, ki se elijo
usposabljati na podroèju zadruništva
nasploh, in sicer skozi princip t. i. »mondragonske zadrune izkušnje«. Teh programov
se
redno
udeleujejo
strokovnjaki, vladne delegacije, skupine
študentov, poslovneev ipd. iz vsega
sveta.

Izobraevanje in
usposabljanje èlanov kot eno
kljuènih naèel zadruništva
Ni nakljuèje ali posebnost, da je zadruni sistem Mondragon zrasel iz, oziroma se

6 O “socialnih svetih” kot posebnih organih v zadrugah Mondragona bomo podrobneje pisali v naslednjem, tretjem èlanku o Mondragonu v prihodnji številki Ekonomske demokracije.

Kaj pomeni to naèelo, oziroma zakaj je
tako pomembno za razvoj zadruništva? e
povsem prvi zadruni principi, ki so jih v prvi
polovici 19. stoletja zapisali t. i. »Rochdalski pionirji«7, so kot enega kljuènih principov zadrunega gospodarskega povezovanja doloèali, da mora biti jasno doloèen
dele dobièkov, ki je namenjen skladu za
izobraevanje. V obdobju nastanka prvih
zadrug (kot marsikje še danes) je bil dostop
do izobrazbe omejen in rezerviran za privilegirane. Zato so se prvi zadruniki zavedali
pomena zagotavljanja izobraevanja za doseganje transformacije drube. Pri èemer
organizacije in financiranja izobraevanja za
èlane in njihove druine niso prepušèali dravam ali širši civilni drubi, ampak so le-to
vkomponirali v zadruno organiziranje, tako
da so doloèili, da se del dobièkov, ki jih ustvarjajo zadruna podjetja, usmerja v sklade
za izobraevanje, po drugi strani pa, da je
izobraevanje èlanov pogoj za njihovo èlanstvo in aktivno delo v organih zadrug. Soèasno z razvojem zadruništva se je torej
razvijalo zadruno izobraevanje kot jedro zadruništva, recimo The Brighton Institut od leta 1825 v Brightonu v Angliji in
Owenite Co-operative School v 30-tih letih
19. stoletja v Salfordu pri Manchestru v Angliji in podobno.

7 »Rochdalski pionirji« (28 obrtnikov iz kraja Rochdale) so bili ustanovitelji sodobnega zadrunega
gibanja leta 1844 v Lancashiru v Angliji. Njihov skupni cilj je bil zagotoviti veè enakosti in enakopravnosti v dostopu do hrane in ugodnosti iz poslovanja ter preusmerjanje dobièkov v skupnost. Od
takrat naprej je zadruništvo po vsem svetu rastlo in se širilo v nova geografska in vsebinska podroèja.
Seveda so doloèene oblike zadrunega gospodarskega povezovanja poznane e pred letom 1844, npr.
Owenistièno gibanje v Angliji v prvi polovici 19. stoletja in pred tem e pojavi prvih zadrug v drugi
polovici 18. stoletja na Škotskem in drugje, a z »Rochdalskimi pionirji« se je zadruništvo vzpostavilo
kot mednarodno gibanje s skupnimi naèeli, ki se je leta 1895 še formalno oblikovalo kot Mednarodna
zadruna zveza (International Co-operative Alliance).

Iz prvih izkušenj zadrunega izobraevanja so se potem predvsem prek modela
»Rochdalskih pionirjev« uèile zadruge po
vsem svetu, na primer vzpostavljanje èitalnic in knjinic v zadrunih prostorih ter izvajanje izobraevanja na daljavo z revijalnim izdajanjem uènih gradiv ali z izobraevalnimi filmi, s povezovanjem z univerzami
za partnersko izvajanje programov za-
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drunega izobraevanja8 in podobno. Kar je
po dveh stoletjih razvoja ponekod v svetu e
vodilo k sistematièno in formalno organiziranemu zadrunemu izobraevanju, ponekod pa jih (nas) to delo seveda v veliki
meri še èaka. Primer Mondragona zagotovo
ni edini tak uspešen primer zadrunega
izobraevanja, a ker gre za celovit zadruni
sistem, nam lahko slui tudi kot odlièen
primer za predstavitev modela povezanosti zadrunega izobraevanja z razvojem zadrug v doloèenem okolju. Po mnenju
Mednarodne zadrune zveze je prav pre-

dano in strukturirano zadruno izobraevanje tisto, kar je prvotno vizijo in aspiracije
zadruništva skozi dve stoletji vodilo do uspešnega in trdnega globalnega drubenogospodarskega gibanja.
Viri:
Bajo, C. S. and Roelants, B. (2015) Kapital in past zadolevanja: Zadruništvo kot alternativa. Ljubljana:
Modrijan.

International Co-operative Alliance (2018) Izjava o
zadruni identiteti. Dosegljivo na:
http://brazde.org/wp-content/uploads/2017/06/Temel
jniMednarodniZadruniDokumenti_ÈKZ_2018.pdf.
Mondragon Unibertsitatea (2020) Mondragon –
official webpage. Dosegljivo na:
https://www.mondragon.edu/en/home (dosegljivo: 7.
5. 2020).
Otalora (2020) Otalora, Official webpage of Otalora,
Mondragon. Dosegljivo na:
http://www.otalora.com/English/Pages/default.aspx
(dosegljivo: 11. 6. 2020).
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DELAVSKO SOUPRAVLJANJE – RAZGLEDI PO SVETU

Piše:
dr. Valentina Franca

Iz raziskave: delovanje in izzivi
evropskih svetov delavcev

Raziskovalci evropskega sindikalnega raziskovalnega inštituta ETUI iz Bruslja so izvedli obseno
raziskavo med èlani evropskih svetov delavcev (v nadaljevanju ESD).1 Nedavno so objavili rezultate
na podlagi podatkov, ki so jih zbrali v letu 2018. V raziskavi je sodelovalo 1.635 èlanov ESD iz 365
razliènih evropskih svetov. Med njimi so svoje mnenje podali tudi slovenski èlani ESD.2 V nadaljevanju predstavljamo glavne ugotovitve raziskave, ki so zelo pomembne ne zgolj za prihodnji razvoj ESD, temveè tudi za delovanje svetov delavcev na nacionalni ravni. Marsikateri izziv ESD se
namreè zrcali tudi v vsakodnevnem delu svetov delavcev v Sloveniji, zato predstavljeni rezultati
nudijo prilonost razmisleka in premisleka za kakovostnejše delo.
Kdo so èlani ESD?
Veèina èlanov ESD je moških (82 %) in
vèlanjenih v sindikat (84 %). V povpreèju so
stari med 50 in 59 let, najmanj je starejših
od 66 let (0,7 %) ter mlajših od 30 let (1,5
%). Èetrtina jih opravlja to vlogo od enega
do treh let; slaba petina pa med tremi in

petimi leti ter med sedmimi in desetimi leti.
Najdaljši zabeleen sta je 30 let. Po prièakovanju je najveè Nemcev, sledijo Amerièani ter Francozi (46 %). Ravno tako je
najveè ESD ustanovljenih v Nemèiji (18,2
%), Franciji (15 %) ter Veliki Britaniji (12,5
%). Za Slovenijo so zabeleili en primer, kar
je bil takrat verjetno ESD v podjetju Gorenje.

Poroèilo raziskave je objavljeno na spletni strani:
https://www.etui.org/Publications2/Guides/Can-anybody-hear-us.

1

Avtorica se zahvaljuje za pomoè ŠCID pri zbiranju kontaktov ter vsem slovenskim èlanom ESD, ki so
se prijazno odzvali na vabilo k sodelovanju.
2
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Delovanje ESD
Veè kot dve tretjini anketirancev meni,
da je za njihovo ustrezno delovanje kljuèna
podpora sindikatov, kar potrjujejo tudi tisti
èlani ESD, ki sami niso èlani sindikata. Veèina ESD (88 %) imajo t. i. oji odbor (ang.
select comittee), ki je sestavljen iz manjšega števila èlanov ESD, ki koordinira in
organizira delo ESD. V splošnem anketiranci ocenjujejo delo ojega odbora kot dobro
in uèinkovito. Èlani ESD se veèinoma sreèujejo enkrat (46 %) oziroma dvakrat (41,3
%) letno; desetina pa se sreèuje tri ali
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