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ekonomije o t. i. raznolikosti sodob-
nega kapitalizma. 

V devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja so postsocialistične države 
Srednje in Vzhodne Evrope (SVE) 
dejansko bile nekakšen znanstve-
ni laboratorij za vzpostavitev tega 
problemskega polja, ki v ospredje 
postavlja institucionalno podobo ka-
pitalizma, dejavnike, ki prispevajo 
k obstoju heterogenih nacionalnih 
institucionalnih modelov, in vpliv le-
teh na ekonomsko rast. Postsociali-
stične države so bila namreč še pose-
bej primeren “teren” za razumevanje 
vzrokov in dinamike institucionalne 
heterogenosti. Četudi so izhajale iz 
podobnega sistema in so bili refor-
mni programi pod močnim vplivom 
pristopa one best way, ki ga je tedaj 
promoviral mednarodni neoliberal-
ni establishment, so postsocialistični 
voditelji dejansko vpeljali različne re-
formne programe in vpeli lokalna na-
stajajoča kapitalistična gospodarstva 
v raznovrstne institucionalne aran-
žmaje. Ravno obratno od predvide-
vanj (neo)liberalnih tez o poenotenju 
institucionalnih temeljev posameznih 
gospodarstev pod pritiski po neneh-
nem zviševanju konkurenčnosti je 
postsocialistična transformacija prav-
zaprav dodala nove barvne odtenke 
na institucionalno paleto kapitalizma 
ob prelomu tisočletja.

Med različnimi analitičnimi apa-
rati, ki so nastali znotraj paradigme 
raznolikosti sodobnega kapitalizma, 
zavzema pristop o različicah kapita-
lizma (PRK), kot sta ga zasnovala Hall 
in Soskice v začetku prejšnjega deset-
letja, osrednje mesto. Vsaj posredno 
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Kljub svoji razmeroma nepo-
membni geografski legi je Slovenija 
oziroma njena družbena dinamika 
odigrala ključno vlogo ne le pri izo-
blikovanju narave in smeri širših pro-
cesov, ki so na delu od sredine osem-
desetih let prejšnjega stoletja, ampak 
tudi pri razvoju analitičnih orodij, s 
katerimi le-te proučujemo. Vodstvo 
Zveze komunistov Slovenije je bilo 
namreč med prvimi socialističnimi 
voditelji, ki so javno izrazili namero 
po vnovični vpeljavi kapitalističnega 
sistema in integraciji tedaj še sociali-
stične lokalne družbene formacije v 
Evropsko unijo. S tem je v času raz-
padanja povojnega mednarodnega 
družbenega reda hladne vojne nepo-
sredno pripomoglo k dejanski glo-
balizaciji kapitalističnih družbenih 
odnosov ob koncu prejšnjega stole-
tja. Simbolna zmaga kapitalizma nad 
alternativnimi družbenoekonomski-
mi sistemi je obenem temeljito zatre-
sla tedanje akademsko okolje in pri-
spevala k vzniku nove problematike 
na področju primerjalne politične 
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se je s tem analitičnim aparatom sre-
čal tudi slovenski bralec na poti is-
kanja informacij o naravi, smotru in 
smeri lokalnih družbenih procesov 
ter njihovih širših družbenih učinkih 
v zborniku Neosocialna Slovenija. 
Avtorji uvodoma med drugim zapiše-
jo, da je “pričujočo monografijo [je] 
mogoče brati kot slovensko različico 
zbornika Različice kapitalizma (…) 
ter njegovega naslednika, Izza raz-
ličic kapitalizma” (Dragaš in drugi, 
2010: 9), ki sta izšla leta 2001 in 2007. 

A od nastopa krize leta 2008 aka-
demska pot analitičnega aparata, ki 
se lahko sicer pohvali z multidiscipli-
narnim uspehom, čedalje bolj spomi-
nja na dinamiko ekonomske in mo-
netarne unije (EMU), ko je obdobje 
evroevforije v prejšnjem desetletju 
prekinilo trpko spoznanje o nezado-
stnostih regulacijah finančnih tokov 
med državami EU, družbeno-politič-
no kontradiktorne učinke EMU, ki 
jih je evropska kriza javnega dolga 
spravila na površje, pa v nekaterih 
zbujajo celo dvome o sami smotrno-
sti obstoja skupne valute. Podobno bi 
lahko dejali tudi za PRK. Prva global-
na kriza v 21. stoletju je med drugim 
znova pokazala, da je nestabilnost 
edina resnično stabilna poteza kapi-
talizma, katerega dinamiko določajo 
medsebojno povezana in hierarhično 
strukturirana nacionalna gospodar-
stva. Obratno pa analize, ki izhajajo 
iz PRK, države razumejo kot stabilne, 
vase zaprte “škatle”, ki so relativno 
odporne na t. i. “zunanje šoke”. Raz-
lični politični ekonomisti, sociologi 
in politologi tako sodelujejo v nedav-
no vzpostavljeni, a zato še toliko bolj 

intenzivni polemiki o pomanjkljivo-
stih analitičnega aparata, ki v ospred-
je postavlja institucije v kapitalizmu, 
ne pa kapitalizma kot takega, se pravi 
sistema, ki je vsaj v pogojih resnično 
globalnega kapitalizma conditio sine 
qua non vsakršnega institucionalne-
ga aranžmaja, ne glede na njegovo 
deklarirano politično naravnanost ali 
pa na položaj in moč držav na svetov-
nem trgu. 

Zbornik The Future of Capitalism 
After the Financial Crisis: The Vari-
eties of Capitalism debate in the age 
of austerity, ki je pred kratkim izšel v 
zbirki Frontiers of Political Economy 
založbe Routledge, je nemara eden 
izmed (naj)bolj teoretsko sofisticira-
nih, analitično kompleksnih in meto-
dološko bogatih poskusov kritičnega 
soočenja z analitično perspektivo, ki 
je bila zadnjega četrt stoletja eno naj-
pogosteje uporabljenih teoretskih 
orožij (etablirane) levice. Ekonomi-
sti Richard Westra, Dennis Badeen 
in Robert Albritton so k sodelovanju 
povabili še osem svetovno priznanih 
političnih ekonomistov iz osmih raz-
ličnih držav, zbrane prispevke pa raz-
delili v tri sklope. Prvi del, ki je name-
njen soočenju s teoretsko (ne)močjo 
PRK, odpre izvirna analiza Richarda 
Westre. Za razliko od podobnih to-
vrstnih analitičnih projektov, ki po-
udarjajo (le) nagnjenost PRK k fetiši-
zaciji institucij, Westra problematizira 
vpliv (klasičnih) marksističnih analiz 
o imperializmu in na Kautskyjevi re-
interpretaciji Marxa utemeljene te-
orije etapnega razvoja na postopno 
oblikovanje paradigme raznolikosti 
sodobnega kapitalizma. Westrovo 
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analizo nato nadgradijo Bob Jessop, 
Kees van der Pijl in Terrence Mc-
Donough, ki ponudijo alternativna 
analitična orodja za razumevanje so-
dobnega kapitalističnega razvoja na 
lokalni in nacionalni ravni: teorijo o 
t. i. variageted capitalism, neogram-
scijansko perspektivo o hegemoniji 
transnacionalnih frakcij in analizo o 
družbenih strukturah akumulacije. 

V nadaljevanju se Tony Smith, 
Grant Amyot, Ian Bruff in Mokoto 
Itoh z analizami nedavnega razvoja 
ZDA, Nemčije, Italije in Japonske so-
očijo s PRK na metodološkem terenu. 
Izbrane študije primerov zagotovo ni-
so naključne – ravno pešanje gospo-
darske rasti ZDA v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, katere vodilni sve-
tovni položaj sta čedalje bolj ogrožala 
vzpenjajoča se nemški in japonski ti-
ger, je spodbudilo raziskovalce k pro-
učevanju razmerja med heterogenimi 
institucionalnimi okvirji nacionalnih 
gospodarstev in njihovo mednarod-
no konkurenčnostjo. ZDA in Nemčija 
sta se tako uveljavili kot paradigmat-
ska primera različic liberalnega in 
koordiniranega gospodarstva, Italija 
pa kot predstavnica t. i. mediteranske-
ga modela. Bolj empirično naravnani 
prispevki drugega dela zbornika pa 
pokažejo ne le na zgodovinsko netoč-
nost in statičnost tovrstnih klasifikacij, 
ampak tudi da razvoj teh sicer insti-
tucionalno raznolikih držav v ozadju 
določajo podobni procesi, ki zadeva-
jo krepitev pritiskov na mezde in iz-
koriščanje delavskih slojev na global-
ni ravni v zadnjih štiridesetih letih.

Eden glavnih magnetov PRK 
in razlogov njegove splošne 

priljubljenosti med akademsko levi-
co je oblikovanje političnih strategij, 
ki nasprotujejo neoliberalni mantri 
o “umiku države iz ekonomije”. A 
bolj kot za radikalno družbeno spre-
membo, ki bi odpravila trenutna 
razmerja gospostva in neenakosti, si 
PRK prizadeva za humanejši kapitali-
zem, kjer bi lahko politični akterji na 
lokalni ravni omejili in nadzorovali 
destruktivne družbene učinke, ki iz-
hajajo iz samega raison d'être kapita-
lističnega sistema. Tako ni presenet-
ljivo, da Robert Albritton, Maria N. 
Ivanova, Hans-Jürgen Bieling skupaj 
z Ulrichom Brandom ter Guglielmo 
Carchedi v zaključnem delu zborni-
ka preučujejo družbene, ekonomske 
in politične učinke sodobne krize 
na delavske množice in se sprašuje-
jo o možnostih političnih strategij, ki 
bi presegle horizont (kapitalistične) 
socialne demokracije. Debato o pri-
hodnosti (različic) kapitalizma in nje-
govih kriznih tendenc tako Carchedi 
sklene z mislijo, da “se mora delavski 
razred boriti za redistribucijo profi-
tov in ostale reforme v prid delavskim 
slojem, saj te politike pomagajo izbolj-
šati življenjske pogoje realnih produ-
centov. A te politike mora razumeti 
kot orožje, s katerim bodo lahko kapi-
tal naredili šibkejši, ne pa kot način, 
s katerim bo kapital odpravil krizo.” 
(str. 213–214).

Zbornik, ki bi zlasti manj pouče-
nega bralca lahko sprejel z bolj poglo-
bljenim uvodom, nemara še najbolj 
odlikuje to, da teoretsko in empirično 
problematizira, kako se neposrednim 
družbenim akterjem nevidni global-
ni procesi konkretizirajo na ravni 
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posameznih pravno-formalno nacio-
nalnih prostorov akumulacije kapi-
tala, torej tudi “slovenskega”. Zbrani 
prispevki tako ponudijo različna kon-
ceptualna orodja, s katerimi bi lahko 
analizirali lokalno dogajanje, ne da bi 
ga osiromašili njegovih lokalnih speci-
fik in horizontalnih ter vertikalnih raz-
sežnosti. Razvoj slovenskega gospo-
darstva/družbe/države moramo torej 
analizirati z vidika njegove trojne vlo-
ge – družbeni, ekonomski in politični 
konflikti, ki spremljajo institucionalno 
podobo pravnoformalnega sloven-
skega prostora akumulacije kapitala, 
so namreč hkrati objekt, subjekt in 
mediator sodobnih globalnih proce-
sov ter intenzifikacije kapitalističnih 
družbenih odnosov in njihovih druž-
beno-ekonomskih kontradikcij.

Sporočilo o The Future of Capita-
lism After the Financial Crisis je krat-
ko, a nič manj teoretsko in politično 
prebojno: le s (samo)kritiko, tj. s kri-
tičnim soočenjem s konceptualnimi 
temelji (naših) analiz, njihovimi anali-
tičnimi in metodološkimi implikacija-
mi, ter s problematiziranjem družbe-
no-političnih učinkov (naših) razprav 
lahko proizvedemo smernice in na-
stavimo okvir za debato o alternativ-
nih političnih strategijah in njihovih 
praksah.
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“Prepogosto so bile države /Za-
hodnega Balkana/ smatrane kot ek-
sperimentalni objekt evropeizacije, 
izgradnje države, demokratizacije 
in ekonomskih reform,” (str. 3) pišeta 
urednika zbornika z naslovom Zuna-
nje politike pojugoslovanskih držav – 
Od Jugoslavije do Evrope v uvodnem 
poglavju in pravita, da so v pričujoči 
monografiji “obravnavane kot av-
tonomni akterji v spreminjajočem 
se okolju” (str. 3). Seveda pa se ome-
njene države soočajo z določenimi 
omejitvami, tako notranjimi kot med-
narodnimi, ki vplivajo na njihovo zu-
nanjepolitično (ne)delovanje. Šibka 
vloga, ki jo je Evropska unija (EU) 
odigrala na Zahodnem Balkanu v de-
vetdesetih letih, predvsem v konteks-
tu krvave dezintegracije Jugoslavije, 
je spodbudila oblikovanje močnejše 
skupne zunanje politike EU na tem 
območju. V novem tisočletju, vzpo-
redno z demokratičnimi spremem-
bami v Srbiji in na Hrvaškem, je EU 
s Tesaloniško agendo iz 2003 vsem 
državam, nastalim na območju nek-
danje Jugoslavije, ponudila možnost 
vstopa v EU, s čimer je bila uporablje-
na širitev kot najmočnejše sredstvo 
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skupne zunanje politike, podpis spo-
razumov o Stabilizaciji in približeva-
nju (“Stabilization and Association 
agreements”) pa je služil kot vmesna 
stopnja v procesu pridruževanja za 
države, ki so se srečevale z večjimi 
notranjepolitičnimi izzivi.

Slovenija je kot prva pojugoslo-
vanska država v EU vstopila skupaj s 
posocialističnimi državami iz Vzhod-
ne Evrope leta 2004, Hrvaška pa je 
članica postala leta 2013. Makedoni-
ja je leta 2005 po podpisu Ohridske-
ga sporazuma, ki je uredil vprašanje 
albanske manjšine, pridobila status 
kandidatke, potem pa je proces pri-
bliževanja zastal. Črna gora, ki je na 
pot evropskih integracij stopila po 
osamosvojitvi leta 2006, je trenutno 
prva kandidatka za članstvo; uradni 
status kandidatke je pridobila leta 
2009, od leta 2011, ko so se pogajanja 
uradno začela, pa je uspela zapreti 
dve poglavji. Srbija, ki je veliko po-
zornosti namenjala vprašanju statusa 
Kosova, je kandidatka postala šele le-
ta 2012, pogajanja pa je začela dve leti 
pozneje. Bosna je sporazum o stabili-
zaciji in pridruževanju podpisala leta 
2009, vendar ni bil udejanjen. Kosova 
še vedno ne priznava pet članic EU.

Kot pravita urednika Keil in Stahl 
v uvodu, se pristopi avtorjev v zbor-
niku umeščajo med prvo generacijo 
teorije zunanje politike, za katero je 
značilen induktivni (opisni) pristop, 
ter Analizo zunanje politike (Foreign 
policy Analysis – FPA), ki se je razvi-
jala od šestdesetih let naprej in za ka-
tero je značilno postavljanje vprašanj 
v zvezi z vzroki oziroma oblikovanje 
deduktivno-analitičnih modelov. Kot 

vodilo avtorjem je bilo oblikovanih 
pet skupin vprašanj: kdaj je prišlo do 
osamosvojitve držav in kaj je pome-
nila v odnosu do zapuščine zunanje 
politike skupne države; kakšna je vlo-
ga mednarodnega sistema in sodelo-
vanja med državami v regiji; kakšna je 
vloga akterjev, prioritet, institucional-
ne ureditve, interesnih skupin in elit 
v državah; ali je prišlo do spremembe 
zunanjepolitične paradigme; kakšna 
je vloga skupne zunanje politike EU?

V prvem poglavju Katrin Boeckh 
obravnava zunanjo politiko Jugo-
slavije do smrti Josipa Broza Tita in 
vzpona Slobodana Miloševića. Ta je 
izhodišče za analizo zunanjih politik 
novonastalih držav. Umeščanje med 
Zahod in Vzhod, politika neuvrščenih 
ter osebna popularnost Tita so zu-
nanjo politiko te države po mnenju 
Boeckhove naredili uspešno. Drugi 
del knjige z naslovom Zgoden odhod, 
hiter prihod obravnava zunanjo poli-
tiko Slovenije in Hrvaške. Zlatko Ša-
bič in Ana Bojinović Fenko opisujeta, 
kako se je Slovenija skušala umestiti 
stran od Balkana, med srednjeevrop-
ske države, Senada Selo Šabič pa raz-
laga, da je s koncem režima Franja 
Tuđmana po letu 2000 v hrvaški zu-
nanji politiki prišlo do pospešenega 
usmerjanja k evroatlantskim inte-
gracijam. Obe poglavji izpostavljata 
manko zunanje politike teh dveh dr-
žav onkraj evropskih integracij. Tre-
tje poglavje (Zgodnji odhod, pozen 
prihod) prinaša razpravo o položaju 
Makedonije in Bosne, ki sta neod-
visnost razglasili kmalu po razpadu 
Jugoslavije, a sta obtičali v procesu 
približevanja EU. Po mnenju Adnana 
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Huskića je v primeru Bosne za to kri-
va notranja zasnova države, ki temelji 
na večetnični strukturi, odnosi med 
Bošnjaki, Srbi in Hrvati pa so zavira-
joč dejavnik. V primeru Makedonije 
gre, tako Cvete Koneska, razloge is-
kati pri vprašanju imena in identitete 
države. Oba avtorja sta v zvezi s pri-
hodnjim približevanjem teh dveh dr-
žav EU pesimistična. Četrti del (Skup-
ni odhod, različni prihodi) začenja 
prispevek, v katerem Mladen Mlade-
nov zagovarja trditev, da je Srbija, ki 
je sicer ključ do stabilnosti v regiji, še 
vedno v iskanju koherentne zunanje 
politike glede vprašanj, kot so odnosi 
s Kosovim, Bosno in Črno goro. Je-
lena Džankić pritrjuje mnenju o po-
membnem vplivu Srbije na zunanjo 
politiko Črne gore, pomen pa pripi-
suje tudi zaprtemu odločanju o zuna-
nji politiki v okviru izvršne veje obla-
sti in, v tem oziru, še posebej vlogi, ki 
jo je odigrala Demokratska stranka 
socialistov pod Đukanovićem. Gëzim 
Krasniqi piše o tem, kako je zunanja 
politika za Kosovo način zasledo-
vanja cilja samostojne in neodvisne 
države. V zaključku zbornika skuša 
Amelia Hadfield pokazati, kako bi 
empirične študije lahko prispevale k 
analizi zunanje politike (znotraj polja 
mednarodnih odnosov, ki zagotavlja 
ustrezne teorije za razlago in razume-
vanje), predvsem v smislu vprašanj, 
kot sta približevanje in oddaljevanje 
zunanjih politik od EU ter poseben 
položaj novonastalih držav.

Empirično bogat vpogled v zu-
nanje politike držav Zahodnega 
Balkana “od znotraj” se srečuje z ne-
katerimi omejitvami. Hadfieldova v 

zaključku navaja Churchila, ki je za 
Balkan dejal, da “proizvaja več zgo-
dovine, kot jo zmore prebaviti” (str. 
243), in pravi, da podobno velja tu-
di za analize zunanjih politik držav 
nekdanje Jugoslavije. Nadalje je EU 
v zborniku opredeljena kot “privlač-
na sila”, evropeizacija kot “pot v od-
raslost”, problemi zunanje politike 
pojugoslovanskih držav pa kot “ado-
lescenčne težave”. Tovrstne predpo-
stavke, ki kažejo na izvzemanje libe-
ralne teorije iz politične obravnave 
oziroma na odsotnost alternativnih 
razlag, imajo politične posledice za 
razumevanje položaja novonastalih 
držav in možnosti, ki so jim na voljo. 
Delovanje EU je, kot pravi Hadfiel-
dova, mogoče razumeti tudi v smi-
slu držav članic, ki zasledujejo svoje 
lastne interese, stroške nestabilnosti 
na Balkanu pa v celoti prelagajo na 
EU, zaradi česar sama piše o potre-
bi po odgovornosti in demokratični 
legitimnosti delovanja EU. Razen na 
notranje institucionalne omejitve 
delovanja EU (in politični realizem v 
tem smislu) je treba opozoriti še vsaj 
na kritično teorijo. Evropeizacija je v 
širšem smislu tudi nosilka liberalnega 
tržnega reda. Novonastale države so 
se soočile z razpadom proizvodne-
ga kompleksa, drobljenjem, mono-
polizacijo in vključevanjem v nove 
regionalne in globalne oblike lastni-
ških odnosov, ki omejujejo njihove 
možnosti in povzročajo ekonomske 
in socialne krize. Tako realizem kot 
kritična teorija določata drugačne 
strategije zunanjega delovanja držav, 
ki temeljijo na sodelovanju v regiji in 
z neevropskimi državami. Prekinitev 
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s preteklostjo kot del samoperiferi-
zacije se kaže tudi na ravni znanosti. 
Nekdaj so se zahodni avtorji v regijo 
prihajali učiti o kritični teoriji, sedaj 
pa avtorji znotraj regije nekritično 
prevzemajo/-mo teorije, ki so bile 
oblikovane v centru za vodenje od-
nosov z obrobjem. Jugoslavije seve-
da ni več, vendar to ne pomeni, da 
morajo/-mo pojugoslovanske države 
ostati “Zahodni Balkan”.

Alenka KRAŠOVEC
Fakulteta za družbene vede 
Univerze v Ljubljani

William P. Cross (ur.),  
Richard S. Katz (ur.)
The Challenges of Intra-Party 
Democracy
Oxford University Press, Oxford 
2013, 209 strani, 50,00 £  
(ISBN 978-0-19-966187-9)

V predstavniških demokracijah 
lahko že nekaj desetletij sledimo raz-
pravam o demokraciji, pri čemer je 
poudarek v razpravah praviloma na 
vprašanju demokracije kot koncepta 
ali pa kot sistema. V okoliščinah upa-
danja zaupanja v politične stranke, 
dalj časa trajajočega upadanja član-
stva v strankah in celo prevpraševa-
nja o strankah kot glavnih oziroma 
(ne)pogrešljivih akterkah razvitih 
demokratičnih predstavniških siste-
mov se je vedno pogosteje začelo po-
stavljati tudi vprašanje demokracije 
v strankah. Vprašanje nezadovoljive 
ravni znotrajstrankarske demokracije 
je bilo večkrat izpostavljeno celo kot 

glavni razlog za prej omenjene teža-
ve strank, na drugi strani pa je večja 
stopnja demokracije v strankah iz-
postavljena kot zdravilo, ki lahko od-
pravi te težave. V takih okoliščinah je 
postalo vprašanje znotrajstrankarske 
demokracije zelo pomembno tako za 
znanstvenike kot tudi politike. 

Ob tem se postavlja osnovno 
vprašanje, ali naj bi bile/bi morale 
biti stranke kot glavne akterke in va-
ruhinje modernih predstavniških de-
mokracij tudi same notranje demo-
kratične. Čeprav mnogi znanstveniki 
temu pritrjujejo in so različne nad-
nacionalne organizacije v zadnjem 
desetletju postale velike zagovorni-
ce večje stopnje znotrajstrankarske 
demokracije, urednika knjige The 
Challenges of Intra-Party Democracy 
v uvodu (str. 5) izpostavita znano Sar-
torijevo mnenje, da demokracija na 
sistemski ravni ni preprosto seštevek 
več manjših demokracij. V okolišči-
nah prevladujočega mnenja, da lahko 
stranke težave, s katerimi se soočajo 
same oziroma s katerimi se soočajo 
demokracije, preprosto odpravijo 
s povečevanjem znotrajstrankarske 
demokracije, knjiga The Challenges 
of Intra-Party Democracy odpira tudi 
vprašanja različnih posledic poveče-
vanja notranje demokracije v stran-
kah za delovanje demokracije na 
sistemski ravni. Ob pogosto izposta-
vljeni nujnosti povečevanja znotraj-
strankarske demokracije pa avtorji iz-
postavljajo zlasti problematiko pove-
čevanja napetosti med zagotavljanem 
dveh ključnih demokratičnih prvin – 
participacije in predstavništva.

Urednika knjige sta uspela k 
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sodelovanju privabiti najbolj cenjene 
raziskovalce različnih vidikov zno-
trajstrankarske demokracije, ki so v 
devetih poglavjih izpostavili nekatera 
najpomembnejša in tudi najpogo-
stejša področja preučevanja znotraj-
strankarske demokracije (vprašanje 
volitev predsednika stranke, selekcije 
kandidatov za nastop na volitvah ter 
oblikovanja politik stranke) kot tudi 
druga, včasih celo popolnoma prezrta 
področja. Kljub nekaterim razlikam v 
pristopu k posameznim poglavjem 
knjige lahko ugotovimo, da so vsa 
poglavja dobro konceptualno in teo-
retično podprta, v podporo različnim 
razmislekom pa ponujajo tudi veliko 
empiričnih podatkov – tako iz evrop-
skih kot tudi iz severnoameriških 
 držav. 

Po uvodnem poglavju urednikov, 
ki predstavita namen knjige ter glav-
na vprašanja, ki jih bodo avtorji v 
poglavjih, osredotočenih na različna 
področja, zasledovali, prispevek Ken-
netha Cartyja odpira vprašanje, ali so 
bile stranke sploh izvorno zamišljene 
kot notranje demokratične organiza-
cije ali pa je ta ideal povezan z razvo-
jem enega zgodovinskega modela 
strank, tj. z množičnimi strankami, ki 
pa dandanes skoraj ne obstaja več. 
Ingrid van Biezen in Daniela Romee 
Piccio na podlagi opravljene medna-
rodno-primerjalne analize prikažeta, 
kako obsežna je regulacija strank in 
njihovega delovanja. Izkaže se, da 
kljub naraščajočemu trendu regula-
cije delovanja strank področja, pove-
zana z vprašanji notranje demokra-
cije, praviloma ostajajo neurejena ali 
pa so regulirana le ohlapno. Richard 

S. Katz se posveti problematiki upa-
danja članstva v strankah in vpraša-
nju, ali lahko večje opolnomočenje 
članov v nekaterih znotrajstrankar-
skih procesih zaustavi, mogoče celo 
preobrne trend upadanja članstva v 
razvitih modernih predstavniških de-
mokracijah. Na podlagi obširne ana-
lize ugotovi, da upadanje članstva ni 
(zgolj) krivda strank samih, ampak 
predvsem posledica sprememb v 
družbenem okolju. Katz je tako pre-
pričan, da podeljevanje večje moči 
članom v raznih znotrajstrankarskih 
procesih ne bo moglo obrniti trenda 
upada članstva, bodo pa procesi po-
večevanja opolnomočenja članov po 
njegovem prepričanju odprli še neka-
tere druge, nove dileme. Lisa Young 
se ukvarja z vprašanji, kaj člani strank 
le-tem pomenijo, kako članstvo razu-
meti in zlasti kakšne posledice pov-
zroča popularno brisanje mej med 
člani in podporniki strank za koncept 
in prihodnost članstva v strankah. Sa-
rah Childs izpostavi paradoks, da za-
gotavljanje enakopravnosti žensk v 
strankah in njihovo opolnomočenje 
na eni strani ter večje stopnje zno-
trajstrankarske demokracije na drugi 
lahko prinesejo medsebojno naspro-
tujoče rezultate. Tako se vpraša, kako 
z vidika predstavništva in participaci-
je ovrednotiti položaj, ko visoka stop-
nja znotrajstrankarske demokracije 
(članske volitve) v procesu selekcije 
kandidatov za nastop na volitvah v 
strankah povzroči zelo neenakoprav-
ne rezultate (člani strank izberejo le 
moške kandidate). Zato poudari, da 
v modernih predstavniških demo-
kracijah ni moč zasledovati le enega 



562

TEORIJA IN PRAKSA let. 52, 3/2015

cilja (npr. večje moči članov strank), 
zlasti pa ne, ko ta škoduje nekaterim 
drugim ciljem modernih predstavni-
ških demokracij (npr. zagotavljanje 
skupinskega vidika predstavništva). 
Poglavja, ki so jih napisali William P. 
Cross, Anika Gauja in Gideon Rahat, 
pokrivajo procese, tradicionalno po-
vezane z vprašanjem znotrajstran-
karske demokracije – selekcija vo-
diteljev strank, selekcija kandidatov 
za nastop na volitvah in oblikovanje 
politik strank. Vsak od avtorjev opre-
deli te procese, prikaže njihov razvoj 
in spremembe v različnih državah, 
izpostavijo pa tudi kar nekaj pomi-
slekov in zadržanosti do vedno ve-
čjega vključevanja članov v te proce-
se. Ugotovijo tudi, da se radikalnejše 
spremembe v pogledu zagotavljanja 
večje znotrajstrankarske demokra-
cije na omenjenih področjih pravi-
loma zgodijo po večjih šokih, zlasti 
volilnih porazih strank. To kaže, da so 
spremembe na teh področjih v stran-
kah videne v veliki meri kot (zgolj) 
nekak šni protikrizni ukrepi, za kate-
re je včasih značilno, da ne vsebujejo 
nujno tudi strateških ali pa dolgoroč-
nih razmislekov. Susan E. Scarrow v 
svojem prispevku odpira zanimivo 
vprašanje finančnih stroškov poveče-
vanja znotrajstrankarske demokracije 
ter s tem povezanih pasti zasledova-
nja tega ideala.

Po obravnavi različnih zornih 

kotov znotrajstrankarske demokraci-
je ter tudi neželenih ali nenačrtova-
nih posledic povečanja le-te se tako 
postavi vprašanje, ali je rešitev za ra-
znovrstne tegobe modernih pred-
stavniških demokracij res preprosto 
le zagotavljanje več znotrajstrankar-
ske demokracije ali pa ta prinaša tudi 
veliko (novih) dilem. Eno od njih v 
zaključnem poglavju knjige izposta-
vita urednika – to je dilema, ki je v 
razpravah o znotrajstrankarski demo-
kraciji pogosto spregledana, so se je 
pa (ne)posredno dotikali vsi avtorji 
vsebinsko sicer raznovrstnih poglavij 
knjige The Challenges of Intra-Party 
Democracy, in sicer: ali je pri proble-
matiki znotrajstrankarske demokra-
cije pomemben predvsem proces ali 
rezultat? Je pomembnejše zagotavlja-
ti, da so odločitve v strankah sprejete 
v demokratičnem procesu, ali pa je 
pomembnejše, da rezultati procesov 
izpolnjujejo demokratične ideale 
oziroma norme? Knjiga The Challen-
ges of Intra-Party Democracy v tem 
pogledu ponudi veliko teoretično ar-
gumentiranih in empirično podprtih 
odgovorov, ki pa niso niti dokončni 
niti enoznačni. In natanko to so av-
torji v začetku knjige tudi obljubili 
in s tem knjigo naredili za privlačno 
bralno izbiro širšemu krogu zainte-
resirane javnosti tako v akademskih 
kot tudi bolj praktično usmerjenih 
 segmentih družbe in politike.


