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UVOD – PREDSTAVITEV  BISTVA  KNJIGE 

I.N A M E N    knjige je prispevati k učinkovitosti  uporniških civilnih gibanj, njihovih aktivistov 

in voditeljev in k takšni uporabnosti profesorskih kritik kapitalizma… 

II.  METODOLOGIJA  pisanja knjige je PROBLEMSKO EKSPERIMENTALNA , kar pomeni: 

1. da so izhodišča težave z avtokratskim obnašanjem egocentričnih voditeljev in z 

meritokratskim obnašanjem  intelektualnih elit tudi uporniških civilnih gibanj, skupin in 

»levih« strank, ki si prizadevajo za enakopravne družbene odnose (njihov »skupni 

imenovalec«). 

2.  Realnost ugotovitev takšnih težav in njihovih rešitev pa se preverja (ali tudi preizkuša) z 

opazovanjem obnašanja takšnih voditeljev in elit, ko si formalno prizadevajo za uveljavljanje  

takšnih odnosov v njihovih skupinah ali enakosti v družbi nasploh. 

III.  VSEBINE/PRIMERI, ki so najbolj pomembni za razumevanje današnjih takšnih težav, ko se 

tako ali drugače napovedujejo in pripravljajo  spremembe obstoječega družbenega sistema, 

so nesporna dejstva : 

1. da je kapitalistični družbeni sistem v tranziciji: v fazi pospešenega postopnega 

evolutivnega presnavljanja v nov sistem, ko (kakor v razvoju vsakega sistema) poleg ostalih 

sprememb najbolj vidno in »otipljivo« izstopajo dejstva o nastajanju in delovanju novih, do 

obstoječega sistema kritičnih družbenih skupin z interesi in cilji za enakopravne družbene 

odnose. Zadostno razumevanje vloge in pogojev delovanja takšnih skupin je namreč 

nepogrešljivo za realno  (ne zgolj vizionarsko) razmišljanje njihovih voditeljev in uspešno 

praktično delovanje samih skupin: da si ne delajo utvar, da bodo s prihodom svojih 

predstavnikov na oblast, v parlament itd. (ko se »mi« - »naša stranka« uveljavi na volitvah…) 

spremenili družbene odnose… 

2. Z dovolj natančnim opazovanjem obnašanja voditeljev in predstavnikov takšnih, do 

obstoječega sistema kritičnih (uporniških) skupin, lahko namreč ugotovimo, da se, kako in 

zakaj  se s spreminjanjem družbene delitve in narave dela, družbenega položaja in družbenih 

vlog njihovih voditeljev, spreminjajo njihovi temeljni motivi, njihov čut družbene 

odgovornosti ali vest in nasploh miselnost, s tem pa tudi njihovo obnašanje, metode in 

postopki organiziranja in vodenja… 

3. Za uspešno reševanje takšnih zagat je treba upoštevati naravno zakonitost: da je za 

vzpostavljanje in uveljavljanje ali spreminjanje vsakršnih družbenih odnosov v vsakem 

sistemu nujno, da družbene skupine svoje delovanje ustrezno organizirajo. To pomeni 

oblikujejo in uporabljajo svojim temeljnim interesom in ciljem ustrezne organe, njihove 

specifične vloge, v vsaki vlogi nujne aktivnosti v nujnem naravnem zaporedju ter podrobne 

postopke in metode, s kakršnimi se neposredno vzpostavljajo in uveljavljajo ali spreminjajo 

vsakršni družbeni odnosi v vsaki družbeni skupini in skupnosti. 
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4. Pri tem pa izstopajo dejstva, da so takšne metode in postopki nevidni za površno, 

vsakdanje opazovanje in za formalistično pavšalno mišljenje. Kajti to omogoča političnim 

voditeljem ali funkcionarjem in spolitiziranim intelektualnim elitam, da s hipokritskimi 

manipulacijami nemoteno uveljavljajo birokratske, avtokratske in meritokratske interese, 

ambicije in odnose v svoji skupini, organizaciji in v družbeni skupnosti; s spreobračanjem 

svojih prepričanj, miselnosti in vizij pa uveljavljajo svojo vodilno vlogo pri vzpostavljanju in 

vzdrževanju tudi izkoriščevalskih odnosov v vsakršnem, obstoječem in spremenjenem, 

novem, družbenem sistemu… 

5. Za obvladovanje takšnih, z »nevidnimi« postopki uveljavljanih ambicij in preprečevanje 

takšnih odnosov je najbolj ali sploh edino  uspešno sredstvo ali orodje ORGANIZACIJA  

delovanja skupin, v katerih (če) prevladujejo interesi za vzpostavljanje in uveljavljanje 

enakopravnih družbenih odnosov. To pomeni, da člani organizacije, ki imajo takšne interese, 

vsakemu članu, ki želi vplivati na sprejemanje odločitev in na rezultate ostalih ključnih 

aktivnosti (ker ne soglaša z  njihovo vsebino ali z obnašanjem funkcionarja(ev) organizacije 

ipd.), s podrobno organiziranimi postopki zagotovijo  takšnim interesom ustrezno 

neposredno so-delovanje in vpliv ne glede na njegov položaj,  vlogo ali funkcijo v organizaciji 

in izven nje, v skupnosti. 

Podrobna pojasnila kako lahko član organizacije, ki si  prizadeva za enakopravne odnose, 

preverja kdo nima takšnih interesov in kakšne ima (za kakšne odnose), so v zadnjem (8.) 

poglavju knjige. 

                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

V II. delu knjige so ponatisi avtorjevih kritičnih analiz obnašanja, metod in postopkov, s 

kakršnimi so v obdobju pospešenega razkrajanja samoupravnega socializma (1982 – 1990) 

politični funkcionarji z uveljavljanjem avtokratskih odnosov onemogočali sicer deklarirano 

enakopravnost v organizaciji in državi oz. v samoupravljanju. Namen teh ponatisov in drugih, 

aktualnejših avtorjevih kritik obnašanja političnih voditeljev in spolitiziranih intelektualnih 

elit, je prispevati k učinkovitejšemu (so)delovanju do kapitalizma kritičnih, za enakopravne 

odnose zavzetih uporniških skupin.  

Možno pa je, da bi takšne kritike kdo med profitarsko, za kapitalistično izkoriščanje zavzetimi 

državljani  ali kdo med simpatizerji kolaboracije s fašističnimi okupatorji zlorabil kot 

priložnost za stigmatiziranje ali blatenje socializma ali/in komunizma: s takšnimi »aktivisti« 

desničarskih skupin avtor ne namerava polemizirati, ker je za razumno interpretiranje 

avtorjevih kritičnih analiz v samoupravnem socializmu treba samo prebrati, kar je o tem 

objavljeno v tej in ostalih knjigah. Z nerazumnimi, ideološko popačenimi, očitno 

sprenevedavimi manipulacijami pa se ni razumno ukvarjati. 

 

 


