
2 Ekonomska demokracija, št. 2, april 2018

AKTUALNA TEMA

Povabilo k predstavitvi stališč političnih
strank do razvoja ekonomske demokracije

V uredništvu revije Ekonomska demokracija smo se odloèili, da še pred parlamentarnimi volitvami našim bralcem predstavimo tudi
stališèa in poglede posameznih politiènih strank na stanje in razvoj ekonomske demokracije (v spodaj podrobneje pojasnjenem
pomenu te besede) v Sloveniji. Ker gre brez dvoma za eno najpomembnejših vprašanj kakovosti delovnega �ivljenja dr�avljanov v
prihodnje, ocenjujemo, da bi to utegnil biti tudi eden od pomembnih elementov za odloèanje volivcev na bli�ajoèih se parlamentarnih
volitvah. Povabilo smo naslovili na vse politiène stranke, ki imajo po informacijah iz medijev namen kandidirati na teh volitvah, in jih
pozvali naj nam v zvezi s tem na kratko odgovorijo na naslednja tri vprašanja:

I.

Kako v stranki ocenjujete pomen krepitve prizadevanj (tako z normativnimi kot drugimi ukrepi) za hitrejši razvoj in bistven dvig nivoja
vseh treh temeljnih oblik sodobne delavske participacije (t. i. organizacijske participacije zaposlenih) v Sloveniji, to je:

1. sodelovanja delavcev pri upravljanju,

2. udele�be delavcev pri dobièku,

3. širšega notranjega lastništva zaposlenih, tj. delavskega delnièarstva in delavskega zadru�ništva,

ki sicer skupaj tvorijo pojem »ekonomske demokracije«, kot je veèinoma razumljen danes, in ki po teoriji in tudi po ugotovitvah šte-
vilnih empiriènih študij s podroèja poslovnih ved

• �e pomenijo prve zametke postopnega preseganja sedanjega, �al prete�no še vedno klasiènega mezdnega polo�aja veèine zapo-
slenih v poslovnih procesih;

• signifikantno poitivno vplivajo – zlasti, èe se v podjetniški praksi razvijajo hkrati in vzporedno – na konkurenènost in poslovno

uspešnost podjetij v sodobnih pogojih gospodarjenja (tj. v eri znanja in »èloveškega kapitala«), ker dvigajo motivacijo zaposlenih in
bi torej �e po logiki stvari morale v sodobnem gospodarstvu predstavljati tudi enega kljuènih »ukrepov ekonomske politike« na
ravni dr�ave in »poslovnih ukrepov« na ravni podjetij (èemur pa zdaj ni tako, pogosto ravno nasprotno);

• omogoèajo bistveno celovitejše zadovoljevanje tudi preostalih dveh kljuènih skupin potreb ljudi pri delu in v zvezi z delom, ki skupaj z
materialnimi tvorijo pojem kakovost delovnega �ivljenja, to je osebnostnih in societalnih potreb (npr. samopotrjevanje in samo-
uresnièevanje z delom, varnost, pripadnost, upoštevanje in spoštovanje itd.), s tem pa bistveno prispevajo tudi k dvigu kakovosti
delovnega �ivljenja in delovnega zadovoljstva ljudi ter posledièno seveda kakovosti �ivljenja dr�avljanov na splošno, ki je sicer na
naèelni ravni temeljna mantra politike vseh barv in smeri?

II.

Ali je razvoj ekonomske demokracije v zgoraj navedenem smislu morda �e vsebovan v programu vaše stranke? Èe je, kakšne
konkretne »razvojne ukrepe« predlagate na tem podroèju?

III.

Ali po vašem mnenju hitrejši razvoj na ta naèin razumljene ekonomske demokracije na dolgi rok morda – ob hkratni spremembi
nekaterih temeljnih sistemskih institucij aktualnega dru�benoekonomskega sistema (zlasti veljavne koncepcije »podjetja« in »temelj-
nega produkcijskega odnosa« med delom in kapitalom) – lahko predstavlja tudi mo�no evolutivno pot v neko �eleno povsem novo
paradigmo (»boljšega«) kapitalizma oziroma v neko ekonomsko uspešnejšo, obenem pa tudi socialno praviènejšo in kohezivnejšo
ter okoljsko odgovornejšo dru�bo, kar je sicer na naèelni ravni splošno proklamiran dru�benorazvojni cilj? (Opomba: v teoriji v zvezi s

tem govorimo o t. i. drugi fazi razvoja ekonomske demokracije kot »nove sistemske paradigme kapitalizma«).

* * *

Našemu povabilu so se odzvale (le) štiri stranke, dve parlamentarni in dve (za zdaj) izvenparlamentarni. Njihove prejete odgovore –
seveda brez kakršnikoli morebitnih komentarjev uredništva – objavljamo v nadaljevanju. Bralec naj si namreè tako o splošnem stanju
duha v slovenski politiki glede razvoja ekonomske demokracije (upoštevaje zlasti število strank, ki sodeè po omenjenem odzivu do tega
– za veèino delavcev zelo »vitalnega« – vprašanja sploh imajo izdelano kakršnokoli stališèe, ali pa je to stališèe morda celo negativno),
kakor tudi o posameznih predstavljenih politiènih pogledih, po mo�nosti ustvari sodbo sam.

Uredništvo Ekonomske demokracije
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Razvoj ekonomske demokracije in
zadružništva kot odgovor na brezobzirni
korporativni kapitalizem
Hkrati s politièno demokratizacijo smo kot dru�ba zaostali pri razvoju demokratiènih dru�benih raz-
merij in demokracije na delovnem mestu. V veèji ekonomski demokraciji vidimo premik k praviè-
nejšim razmerjem, pa tudi k veèji uèinkovitosti, produktivnosti in inovativnosti celotne ekonomije in
dru�be.

Z veèjo ekonomsko demokracijo lahko
prese�emo konflikt med delom in kapita-
lom. Zato bomo v ospredje gospodarskega
razvoja postavili razvoj ekonomske demo-
kracije in zadru�ništva kot odgovor na brez-
obzirni korporativni kapitalizem. Zato bomo
iskali dru�beno soglasje za poveèanje eko-
nomske demokracije, ker si prizadevamo
za njuno so�itje. To je tudi naš odgovor na
dru�beno neenakost, ki ga generira obsto-
jeèi kapitalistièni sistem. Zato Zagovarjamo
koncept ekonomske demokracije, saj smo
preprièani, da je èloveški kapital pomemb-
nejši od finanènega, in da moramo zato
bolj zašèiti delavce, zaposlene in mlade.

Preprièani smo, da ekonomska demo-
kracija poveèuje zaupanje med delavci in
delodajalci, saj uèinkoviti sistemi ne more-
jo temeljiti na nezaupanju. V sodobnem
okolju uspevajo tisti koncepti, ki razliène
kapitale povezujejo v enovito kulturo, ki
zmore zagotavljati vrednost za stranke, var-
nost za zaposlene in dobièek za vlagatelje.
Take kulture se lahko vzpostavijo na med-
sebojnem zaupanju. Ne v podreditvi ali
strogi hierarhièni ureditvi. Spoštovanje po-
mena druge strani, kljub njenim razliènim
interesom, je tisto, kar ustvarja pogoje za
dialog in rešitve v korist vseh. Da se dialog
lahko zaène, morata obe strani druga drugi
priznati pravico do obstoja, do interesa in
do vloge v skupni rešitvi. Kot svoj cilj vidi-
mo poveèanje delavskega solastništva in
krepitev delavskega demokratiènega so-
upravljanja znotraj gospodarskih dru�b.
Ekonomsko demokracijo �elimo vzpodbu-
jati na podroèjih delavske participacije pri

upravljanju, delavskem delnièarstvu in ude-
le�bi na dobièku ter zagotoviti veèje mo-
�nosti za delavske odkupe.

Pri tem bomo zasledovali naslednja dva
temeljna cilja in konkretne ukrepe:

1. cilj: Razvoj delavskega
lastništva in delnièarstva

Prizadevali si bomo za enakovredno
vlogo finanènega in èloveškega kapitala,
zato zagovarjamo

• delavsko delnièarstvo,

• notranje lastništvo in

• udele�bo zaposlenih pri dobièku.

Za delavsko delnièarstvo se v svetu
danes odloèajo podjetja, ki se zavedajo, da
so delo, znanje, ustvarjalnost in inovativ-
nost zaposlenih kljuèni dejavnik rasti in
konkurenènih prednosti podjetja. To je naj-
boljši naèin za poveèevanje skladnosti inte-
resov podjetja in zaposlenih, hkrati pa ima
velike uèinke na poveèanje produktivnosti,
pripadnosti in solidarnosti v podjetju.

Ukrepi:

• Vzpostavitev davèno stimuliranega mo-
dela za spodbujanje delnièarstva zapo-
slenih.

• Sprejem zakona o delavskih odkupih in
vzpostavitev finanènega mehanizma za
spodbujanje delavskega lastništva.

• Oblikovanje soglasja socialnih partner-
jev za uzakonitev obvezne udele�be de-
lavcev pri dobièku.

2. cilj: Razvoj zadru�ništva in
socialnega podjetništva

Èetudi ima Slovenija bogato tradicijo
zadru�ništva kot oblike povezovanja ljudi za
zadovoljevanje njihovih skupnih potreb z
optimiziranjem individualnih vlo�kov, je

Slovenija primerjalno zastala pri razvoju
zadrug kot uèinkovitega, demokratiènega
in vkljuèujoèega ekonomskega modela. Za-
to bomo ta model promovirali na razliènih
podroèjih gospodarjenja in zagotavljanja
odgovorov na dru�bene potrebe, hkrati pa
kot mo�en naèin za prestrukturiranje pod-
jetij v te�avah.

Ukrepi:

• Vzpostavitev finanènega mehanizma za
spodbujanje socialne ekonomije.

• Pregled kapitalskih nalo�b dr�ave, ki bi
jih bilo ekonomsko smiselno in finanèno
ter razvojno vzdr�no preoblikovati v
skladu s sodobnimi zadru�nimi principi.

• V dogovoru z Evropsko komisijo bomo
pripravili mo�nost alternativne privati-
zacije (zaveza EU) Abanke v kreditno za-
drugo.

• Preuèitev prenosa Mladinske knjige kot
osrednje nacionalne zalo�be iz Dru�be
za upravljanje terjatev bank v dr�avno
lastništvo z modelom postopnega pre-
oblikovanja v zalo�niško zadrugo.

Naše prioritete so poiskati dru�beno
soglasje za poveèanje ekonomske demo-
kracije:

• na podroèju delavskega soupravljanja in
delavskega delnièarstva,

• z uvajanjem participacije zaposlenih na
dobièku podjetij in z davèno razbre-
menitvijo uele�be delavcev pri dobièku,
pri èemer je treba razrešiti nasprotja
med obveznostjo udele�be in hkratnimi
vzpodbudami (npr. davènimi) za partici-
pacijo delavcev pri dobièku,

• podporo shemi za delavske odkupe,

• vzpodbude za projekte zadrug in social-
nih podjetij.

Socialni demokrati
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Kdor dela, naj odloča!
Zgornje geslo je bilo vodilo naše kampanje za sprejem prenovljenega Zakona o sodelovanju de-
lavcev pri upravljanju. Krepitev pravice delavcev do soodloèanja je bila ena od prioritet našega par-
lamentarnega dela. To seveda ni nakljuèje: delavsko (so)upravljanje bo eden od stebrov socialis-
tiènega gospodarstva, za katero si prizadevamo. Zato bo razvoj ekonomske demokracije naša
prednostna naloga tudi v novem mandatu.

Delavsko upravljanje –
nepogrešljiv element
socialistiènega gospodarstva

Delavsko upravljanje bo poleg dru-
�bene lastnine in planiranja eden od stebrov
socialistiènega gospodarstva. V sistemu
delavskega upravljanja kolektiv ne bo veè
podrejen poslovodstvu, ampak bo poslo-
vodstvo podrejeno kolektivu. Mened�ment
ne bo veè loèen sloj s posebnimi privilegiji,
ampak skupina delavcev, ki jim bo kolektiv
zaupal tekoèe vodenje podjetja. V sistemu
dru�bene lastnine bodo vsa veèja podjetja
– in njihovi dobièki! – v lasti skupnosti, bo-
disi dr�ave, obèine ali zaposlenih. Planira-
nje bo nadomestilo kapitalistiène tr�ne me-
hanizme, ki povzroèajo krize, brezposelnost
in neenakost. Èe bi se namreè delavsko
upravljanje ustavilo na ravni podjetja, bi
morali delavci podjetja upravljati tako, kot
jih upravljajo kapitalisti, gospodarstvo pa bi
še naprej povzroèalo revšèino in izkorišèa-
nje. Zato smo preprièani, da formula za
boljše (delovno) �ivljenje ni »boljši kapita-
lizem«, ampak demokratièni socializem!

Razliène poti za okrepitev
delavskega (so)upravljanja

Delavsko upravljanje, za katerega se
zavzemamo v Levici,1 lahko nastane na raz-
liène naèine:

Prvi naèin je krepitev delavskega so-
upravljanja. Soupravljavske pravice, ki jih
�e imamo, je treba razširiti in jih uveljaviti v
praksi. Ta naèin je po naši oceni najpo-
membnejši, zato ker vkljuèuje vse zaposle-
ne v dr�avi, ne glede na to, ali delajo v za-
sebnem ali v javnem podjetju. Veèje ko bo-
do soupravljavske pravice kolektiva, manj-

ša bo oblast mened�menta v podjetju, do-
kler ne bo kolektiv (neposredno ali prek iz-
voljenega poslovodstva) nadziral vseh
funkcij, nad katerimi danes dr�i roko kapi-
talistièni mened�ment.

Drugi naèin je spodbujanje delavske-
ga lastništva. Kadar so delavci veèinski
lastniki podjetja, lahko poleg soupravljav-
skih pravic izvršujejo tudi upravljavske pra-
vice, ki jih ima v klasiènem podjetju lastnik
ali mened�ment. Omejitev delavskega last-
ništva je v tem, da se morajo delavci, èe ho-
èejo vzdr�ati konkurenèni boj s kapitalistiè-
nimi podjetji, obnašati kot kapitalisti. To
splošno omejitev delavskega upravljanja la-
hko dokonèno odpravimo le s spremembo
dru�benoekonomskega sistema, tako da
zaènemo demokratièno in racionalno (plan-
sko) gospodariti tudi nad ravnjo podjetja
(zlasti v finanènem sektorju).

Tretji naèin je krepitev zadrug. Za-
dru�niki – to so lahko delavci, potrošniki ali
kmetje – so prav tako kot delavski delnièarji
lastniki podjetja, zato lahko izvršujejo tudi
upravljavske pravice, ki izhajajo iz lastništva
zadruge. Prednost zadrug pred klasiènimi
podjetji v delavski lasti je v tem, da se za-
druge pri poslovanju ne ravnajo po profit-
nem motivu, ampak zasledujejo širše koris-
ti zadru�nega kolektiva. Zadru�nikom omo-
goèajo nabavo in vzdr�evanje produkcijskih
sredstev, ki si jih kot posamezniki ne bi mo-
gli privošèiti. Omogoèajo jim, da skupaj na-
bavljajo surovine, ali pa da zdru�eno proda-
jajo proizvode. Motiv poslovanja ni profit,
ampak èim višji dohodek na vlo�eno delo in
ohranjanje dejavnosti. Poslovanje v korist
širše ali o�je skupnosti, ne pa lastnika ka-
pitala, bo moral biti v socialistiènem gospo-
darstvu cilj vseh podjetij. Razliène lokalne
in dru�bene interese pa bo z ekonomskimi
zmo�nostmi usklajeval sistem demokratiè-
nega planiranja.

Ekonomska demokracija
ostaja prioriteta našega
parlamentarnega delovanja

Prizadevanja Levice za okrepitev eko-
nomske demokracije v Sloveniji so bralcem

Ekonomske demokracije gotovo znana. Na
prvem mestu je novi Zakon o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (ZSDU-1), ki smo
ga v pripravili v sodelovanju z Zdru�enjem
svetov delavcev Slovenije in ga 20. maja
2016 vlo�ili v parlamentarno proceduro.
Dejstvo, da sta ga koalicijska SMC in SD
zavrnila brez vsebinske razprave, ka�e na
to, da je bila ekonomska demokracija za
Cerarjevo vlado le predvolilna parola. Zato
smo morali veliko naporov posvetiti zašèiti
�e pridobljenih soupravljavskih pravic,
zlasti ob sprejemanju novih Zakonov o
banèništvu in zavarovalništvu. Ker smo bili
pri obrambi ustavne pravice do soupravlja-
nja osamljeni, imajo banèni in zavarovalniš-
ki uslu�benci danes manj mo�nosti za so-
upravljanje svojih organizacij kot pred na-
stopom Cerarjeve vlade. Èlanstvo zaposle-
nih v organih bank je prepovedano, v za-
varovalnicah pa zaradi neustreznih pogojev
praktièno onemogoèeno. Na tretjem mes-
tu moramo izpostaviti dva naša poskusa,
da bi zaposlenim v dr�avnih podjetjih zago-
tovili pravico, da imenujejo (in odpoklièejo)
polovico èlanov nadzornega sveta SDH.
Preprièani smo, da bi to ustavilo razprodajo
podjetij in škodljivo kadrovanje uprave SDH
po dr�avnih podjetjih. Zaradi nasprotovanja
koalicije in desne opozicije je sistem uprav-
ljanja ostal tak, kot je bil: neracionalen in
nedemokratièen. Na koncu moramo ome-
niti še naš predlog za nov Zakon o udele�bi
delavcev pri dobièku, ki predpisuje obvez-
no delitev dobièka med zaposlene. Tudi te-
mu zakonu vlada ostro nasprotuje.

Za nas v Levici ekonomska demokra-
cija torej ni floskula, na katero bi se spom-
nili v èasu volitev. Ne, ekonomska demo-
kracija je bistveni del dru�bene ureditve,
za katero se zavzemamo! V našem progra-
mu pa niso le naèelne usmeritve za dru�bo
prihodnosti, ampak konkretni predlogi za
poveèanje soupravljavskih pravic tu in
zdaj! Ti predlogi ne odra�ajo le naših vred-
not, ampak tudi izkušnje iz prakse: pripravili
smo jih v sodelovanju z Zdru�enjem svetov
delavcev Slovenije in sindikalnimi centra-
lami. Njihovo uresnièevanje bo ostalo ena
od absolutnih prioritet našega dela!

1 Levica je nastala z zdru�itvijo strank IDS in TRS,
èlanic nekdanje koalicije Zdru�ena levica.

Levica



Ekonomska demokracija, št. 2, april 2018 5

V temelju spremeniti odnos do dela
in do načina razdelitve ustvarjenega
Ker se do tedaj nobena politièna stranka ni resno zavzela za razvoj dru�beno odgovornega gospo-
darstva, ki naj upošteva pravièno delitev, udele�bo delavcev pri upravljanju, udele�bo delavcev pri
dobièku in notranje (so)lastništvo zaposlenih, se je skupina razmišljujoèih poleti 2010 odloèila
ustanoviti Demokratièno stranko dela – DSD, sedaj ZL-DSD. Zavezanost ideji ekonomske demo-
kracije in ukrepom za njeno hitrejše uresnièevanje v praksi tudi v prihodnje ostaja ena temeljnih
znaèilnosti njenega politiènega programa.

Dosedanje zakonodajne
pobude

V sodelovanju s Študijskim centrom za
industrijsko demokracijo je stranka �e ok-
tobra leta 2011 vlo�ila prenovljeno verzijo
Zakona o sodelovanju delavcev pri uprav-
ljanju (predlog ZSDU-1) in Zakona o (ob-
vezni) udele�bi delavcev pri dobièku
(ZUDDob-1) v parlamentarno proceduro, a
zaradi kasnejših predèasnih volitev zakona
nista bila obravnavana. Tega dejstva smo
se sicer zavedali �e ob sami vlo�itvi, vendar
pa smo raèunali s tem, da bo to morda lah-
ko neposredna spodbuda politiènim stran-
kam za nadaljevanje te akcije v naslednjem
mandatu. �al pa se je izkazalo, da v nasled-
njih treh letih prav nobena politièna stran-
ka ni prevzela pobude za sprejem obeh
zakonov. Šele po uspehu Zdru�ene levice
na volitvah 2014, je naša stranka, kot
èlanica, v sodelovanju z Zdru�enjem svetov
delavcev v celoti posodobila besedilo
ZSDU-1 in ga maja 2015 posredovala njeni
poslanski skupini. Leto kasneje vlo�en
zakon, v Dr�avnem zboru �al ni do�ivel po-
trebne podpore.

Navedeno dokazuje, da je naša stranka
v dr�avi zadnja leta pokazala najveè poslu-
ha za postopno spremembo mezdnega
polo�aja delavcev, iz podrejenega v (vsaj v
zametku) sodelovalni-partnerski odnos
med delom in kapitalom, kar bi uveljavitev
teh in drugih zakonov omogoèala. Vrednost
podjetja za nas ni le vanj vlo�en denar. Ved-

no veèji dele� dejanske tr�ne vrednosti pod-
jetja so zaposleni, poslovna uspešnost pa
odvisna od njihove zavzetosti, ki dokazano
narašèa v razmerah uveljavljenega so-
upravljanja, udele�bi pri dobièku in no-
tranjem lastništvu-delnièarstvu zaposle-
nih. Zavedamo se torej, da omenjene tri te-
meljne oblike sodobne delavske participa-
cije, ki vodijo tudi v postopen razvoj eko-
nomske demokracije, ne pomenijo le mo-
�nosti za dostojno �ivljenje zaposlenih, paè
pa so pogoj tudi za osebno rast, afirmacijo
in kvalitetnejše �ivljenje v podjetju in zunaj
njega.

Programske usmeritve stranke

V programu naše stranke so vsi omen-
jeni zakoni, preboj pa bomo skušali ures-
nièiti, ko dose�emo potrebno podporo za-
poslenih, da v organih odloèanja terjamo
prenovo zlasti naslednje zakonodaje:
Zakon o gospodarskih dru�bah (ZGD), Za-
kon o delovnih razmerjih (ZDR), Zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju
(ZSDU), Zakon o obvezni delitvi dobièka,
Zakon o notranjem lastništvu in za-
dru�ništvu ter drugih, ki so z njimi povezani.

ZL-DSD je preprièana, da je postopno
uresnièevanje ponujenih rešitev ter pot v
ekonomsko demokracijo mogoèa in bi v
temelju naèela neoliberalistièno agendo
kapitalizma – na miren naèin. V danih raz-
merah zagovarjamo socialno tr�no gospo-
darstvo, dejansko neko novo paradigmo
kapitalizma, znotraj katerega moramo za-
varovati vrednoto dela in delavcev (èloveški
kapital), kar naj ob pravièni delitvi – partici-
paciji na rezultatih vlo�enega truda, uveljav-
ljenem partnerskem odnosu med delom in
kapitalom in ob spoštovanju okoljskih ome-
jitev, zagotavlja razvoj in èloveka vredno

�ivljenje posameznika in dru�be znotraj
delovnega okolja kot celote. Tak razvoj
ekonomske demokracije bi omogoèal
dejansko odpravo revšèine in relativiziral
zahteve po ohranitvi socialne dr�ave, kar
ima svojo podlago v razmerah neoliberal-
nega modela kapitalizma, katerega obsto-
jeèi produkcijski odnosi pomenijo naraš-
èanje revšèine, razlik in bede na eni ter ne-
potrebno dimenzijo nakopièenega bogast-
va na raèun poni�anih in laènih na drugi
strani.

Ker se politiène in kapitalske elite zave-
dajo krutih posledic svojega ravnanja in
grobega izkorišèanja zaposlenih, išèejo
rešitve, ki bi omogoèale ohranjanje obsto-
jeèega modela, zato se opirajo na fašizem,
producirajo vojne, ki naj oslabijo in preus-
merijo pogled vseh, da bi zavrli tako po-
stopen razvoj ekonomske demokracije, ka-
kor prepreèile revolucionarno nasilje, do
katerega lahko pride, èe bo kriza vrednot in
revšèine kulminirala do nevzdr�nosti. Meni-
mo, da je razmišljanje o univerzalnem te-
meljnem dohodku (UTD), kadar o njem
govorijo bogati, tudi poskus, s katerim bi
morda za veè deset let zavrli drugaène re-
šitve zagotavljanja sprejemljivih pogojev za
�ivljenje veèine.

Naša stranka zagovarja in se zavzema
za razvoj ekonomske demokracije v nave-
deni obliki, saj je slednje mogoèe doseèi
znotraj kapitalizma na miren naèin in v
sprejemljivi obliki. Boj za (zgolj) ohranitev
delavskih pravic ni dovolj. V dru�ben-
oekonomskem sistemu je potrebno v te-
melju spremeniti odnos do dela, njegove
vrednosti in zagotoviti pravièno razdelitev
ustvarjenega.

ZL-Demokratièna stranka dela
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Ekonomska demokracija je eden od
temeljev solidarizma (družbe prihodnosti)
V Solidarnosti ocenjujemo, da se okolišèine, zaradi katerih je bila stranka pred dobrimi štirimi leti
ustanovljena, niso bistveno spremenile. Vstajniške zahteve, med drugim zahteva po veè demo-
kracije (politiène in ekonomske), so ostale neizpolnjene. Obstojeèa politika nima vizije, s katero bi
razvijala èloveške in naravne potenciale Republike Slovenije. Dr�ava velikokrat ne slu�i ljudem, am-
pak sama sebi in vplivnim posameznikom. Še naprej smo prièa oškodovanju skupnega premo-
�enja.

Kar se je spremenilo, je to, da so poli-
tièna elita in mediji polni novic o rekordni
gospodarski rasti, prese�kih v proraèunu in
rekordnih dobièkih. Ampak hkrati je v Slo-
veniji skoraj petina ljudi, ki so socialno iz-
kljuèeni oziroma pod pragom revšèine.
Prièa smo torej prerazporeditvi ustvarje-
nega bogastva k �e tako ali tako bogatim.
Ko bo spet udarila kriza, jo bodo znova
plaèali predvsem tisti z roba slovenske
dru�be: delavci, brezposelni, prekarci, upo-
kojenci. Zaradi teh okolišèin bo stranka So-
lidarnost, ki je dedinja vstajniškega gibanja,
nastopila na letošnjih volitvah za dr�avni
zbor, zato da uveljavi zahteve tega gibanja.

Cilji in program stranke Solidarnost so
zaobse�eni v njenem imenu. V solidarnosti
ne vidimo le dejanja èloveènosti tistih, ki
imajo veè, do tistih, ki imajo manj, temveè
edino mo�nost za dolgoroèno pre�ivetje
obojih. S programom nagovarjamo tisto
veèino dr�avljanov, ki soglaša, da mora
današnje globalno tekmovanje zamenjati
globalna solidarnost, ker bo le na tak naèin
mogoèe izkoreniniti revšèino, obvarovati
okolje, omogoèiti, da vsak posameznik lah-
ko postane koristen èlen dru�be, omejiti
potrošniško zasvojenost in nadomestiti s
kapitalizmom pogojeno odtujenost s èlo-
veka vrednejšim smislom �ivljenja. Solidar-
nost razumemo kot prakso praviènega ust-
varjanja in razporejanja dru�benega bogast-
va.

V Solidarnosti se zavzemamo za eko-
nomske rešitve, podobne številnim soci-
alistiènim ali socialno usmerjenim stran-
kam. Verjamemo, da moramo ohraniti dr-

�avno lastništvo v strateško kljuènih pod-
jetjih. Nasprotujemo privatizaciji vsega, kar
smo skupaj ustvarjali, saj bodo od tega
imeli dobièek predvsem tisti, ki so nas
pahnili v zadnjo krizo. Vsi, ki sodelujejo pri
ustvarjanju, morajo imeti pravico do de-
le�a pri upravljanju in delitvi dodane
vrednosti.

Kritika kapitalizma, ki se ji pridru�uje-
mo, pa za nas ne pomeni pristanka na kri-
latico »Prihodnost bo socialistièna, ali pa je
ne bo«. Centralizacija ekonomije je za nas v
nasprotju z odprto in svobodno dru�bo, naj-
veèkrat tudi s številnimi èlovekovimi pra-
vicami. Prav tako ne verjamemo v odpravo
trga in konkurence – oba nesporno povzro-
èata krize, vendar to še ne pomeni, da je
dobra zamenjava zanju centralno planira-
nje. Nekatere doslej znane socialistiène
rešitve razumemo kot premalo demokra-
tiène, pri drugih pa pogrešamo naslanjanje
na pozitivne èloveške lastnosti, kot so pro-
duktivnost, ustvarjalnost in inovativnost.

Naš odgovor torej ne moremo zredu-
cirati na alternativo kapitalizem ali sociali-
zem. Naša alternativa se imenuje solida-
rizem: biti skupaj v dobrem in slabem,

ustvariti so�itje v blaginji.

Ekonomska demokracija

�e iz zapisanega je razvidno, da v Soli-
darnosti kot enega temeljev solidarizma vi-
dimo ravno v vzpostavitvi ekonomske de-
mokracije. �e od ustanovitve naprej se za-
vzemamo za vpeljavo naslednjih ukrepov:

• dosledno izvajanje zakonodaje, ki bo
pravièneje doloèila dobièek med vse, ki
ga ustvarjajo, in sorazmerno s tem
porazdelila tudi tveganje ob izgubi;

• sodelovanje zaposlenih pri odloèanju o
delitvi dobièka;

• sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo
omejila razpon plaè v javnem in zaseb-
nem sektorju na najveè 1 : 5, pri èemer
bo nominalna višina odvisna od uspeš-
nosti posameznega podjetja oziroma
ustanove;

• zakonske in druge spodbude za razvoj
zadru�ništva (delavske, agrikulturne,
banènoposojilne, potrošniške zadruge)
in drugih oblik socialnega podjetništva z
upravljavsko-lastniškim modelom, ki bo
temeljil na solidarnosti in pravièni distri-
buciji ustvarjenega;

• spodbujanje notranjega lastništva delav-
cev;

• zakonski in drugi ukrepi, ki naj podpirajo
mo�nost prevzema nadzora podjetij
pred steèajem s strani delavcev;

• odprti smo tudi za vse nove predloge
strokovnjakov, civilne dru�be in drugih
politiènih strank, s katerimi bi poveèali
vkljuèenost zaposlenih v delovanje in
odloèanje v podjetjih.

Solidarizem za nas pomeni tudi to, da je
potrebno preseèi zunanji (»najemniški«,
»mezdni«) odnos med delom in kapita-
lom. Opozarjamo na številne raziskave, ki
ka�ejo na to, kako se poveèa konkurenè-
nost in poslovna uspešnost podjetij, ki v
svoje delovanje vpeljejo elemente ekonom-
ske demokracije. In, nenazadnje, ljudje so
po svoji naravi svobodna bitja; poleg ma-
terialnih potreb imamo tudi duhovne po-
trebe: in ena temeljnih potreb je potreba po
pripoznanju, da smo v nekem okolju pri-
poznani – da nismo samo »delovna sila«,
orodje za ustvarjanje dobièka, ampak da
smo tudi »subjekti«, da naše mnenje in
stališèe nekaj šteje. S tem se krepi obèutek
pripadnosti podjetju, obèutek varnosti in
vkljuèenosti.

Solidarnost


