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Predgovor urednika

Knjigi na pot 

Profesorja Rudija Rizmana poznam in spremljam skoraj 50 let. Že kot 
mlad docent in raziskovalec ter kot izjemno pronicljiv družboslovec 
je s profesionalnim in civilnodružbenim delovanjem močno presegal 
takratne slovenske in jugoslovanske okvire. V povezovanju slovenskega 
s svetovnim družboslovjem in družboslovci se je izoblikoval v izjemno 
osebnost. 

V tem kratkem zapisu lahko navedem le nekaj njegovih značilnih 
vlog in delovanj. Na primer: urednikovanje in pisanje komentarjev 
v študentski Tribuni in Naših razgledih, članstvo v mednarodnem 
Russllovem razsodišču, kamor sta ga povabila akademik Vladimir 
Dedijer, Titov kritični biograf, in v tistem času eden največjih živečih 
družboslovnih mislecev Bertrand Russell. Sodeloval je v odboru Jean-
-Paula Sartra za podeljevanje alternativne Nobelovih nagrad, dokto-
riral je na ljubljanski in kasneje na prestižni harvardski univerzi. Kot 
gostujoči ali redni predavatelj je predaval na številnih tujih univerzah, 
v zadnjih letih še posebej na Univerzi v Bologni. Profesionalno in pri-
jateljsko se je povezoval s številnimi svetovno znanimi intelektualci 
in družboslovci, med njimi so na primer Noam Chomsky, Umber-
to Eco, Jean-Paul Sartre, Ralph Miliband, Seymour Martin Lipset, 
Zygmunt Bauman, Daniel Bell, Ralph Dahrendorf, Ernest Gellner, 
Samuel Huntington, André Gorz, Robert Dahl, Adam Michnik, Ja-
cques Rupnik in drugi. Vsi navedeni so na njegovo povabilo obiskali 
Slovenijo. Številne so njegove objave, znanstveni članki in knjige, v 
tujini in doma. 

Čeprav je ta zapis namenjen komentarjem in kritičnim refleksijam, 
ki jih je R. Rizman v zadnjih desetih letih objavil v Delu, Dnevniku, 
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Mladini in drugod, pa ni težko videti, da je pisanje, ki ga je namenjal 
predvsem kritičnemu in razmišljajočemu civilnodružbenemu obče-
stvu v Sloveniji, črpal iz svoje raziskovalne in pedagoške predanosti, 
ki se razteza od sociologije do politične znanosti – se pravi politični 
sociologiji. Knjiga, o kateri je govor, nadaljuje s »projektom« knjige z 
naslovom Izzivi odprte družbe – sociološki komentarji (1989–1996), 
ki jo je objavil leta 1997. V strokovnem in znanstvenem pogledu sta 
civilnodružbena vsebina in diskurz te knjige podprta z drugo Rizma-
novo knjigo, Odprte sociološke agende – globalizacija, demokracija in 
intelektualci, ki je izšla v letošnjem letu.

Tudi pri njegovi taki interdisciplinarni osredotočenosti je zanj značilen 
neobičajno širok repertoar družbenih in političnih problemov oziroma 
tem, o katerih je sam menil, da jih je treba, v vlogi javnega in delujo-
čega intelektualca, predstavljati in razlagati širši in ne izključno stro-
kovno usmerjeni javnosti. Sicer pa je najboljše dokazilo tega, kar sem 
pravkar zapisal, izjemen obseg knjige, v kateri se R. Rizman opira na 
avtoriteto, argumente, spoznanja in ideje prek več sto avtorjev – bodisi 
imen klasikov ali sodobnikov, od katerih je le malokdo nepoznan slo-
venski ali mednarodni javnosti, ki jih zanimajo družbena vprašanja, o 
katerih govori ta knjiga.

Knjiga R. Rizmana vključuje tematske zapise in analize, razvrščene v 
deset poglavij, ki jih lahko predstavimo z naslednjimi ključnimi pojmi 
in problemskimi sklopi: neoliberalizem in aktualna kriza; globalizacija, 
civilizacije v dialogu in spopadih; Evropska unija; geopolitična vloga 
ZDA; človekove pravice in demokracija; terorizem in pojav varnostne 
države; o kritični vlogi univerze; prispevki družboslovnih »velikanov«; 
o problemih slovenske tranzicije in državljanskega upora. O relevan-
tnosti naštetih poglavij (naj)več povejo besede velikega britansko-polj-
skega sociologa Zygmunta Baumana na hrbtni strani te knjige: »Koli-
kor mi je znano, se do sedaj še nihče ni lotil takšnega izčrpnega popisa 
slepih ulic, ki jih je sedanje stanje obrodilo – dilem, ki kličejo po razre-
šitvi.« K tem besedam je težko dodati kaj bistvenega ali bolj presežnega.

Zadnja, vendar ne najmanj pomembna, je še naslednja odlika Rizma-
novih socioloških in politoloških refleksij: v njej težko prepoznamo 
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»prepričevanje« bralca, še najmanj pa tisto, kar velikokrat v preteklo-
sti in še danes srečujemo kot »ideološko prepričevanje«. Čeprav avtor 
ne skriva svojih stališč oziroma pogledov, pa ga pri njegovem pisanju 
predvsem vodi želja, da bi bralca spodbudil k lastnemu kritičnemu raz-
mišljanju, da bi razmišljal naprej in se (tudi) sam dokopal do spoznanj. 

In končno, naj dodam, da se s knjigo Rudija Rizmana kot četrto v seriji 
Refleksije ta potrjuje kot svojski družboslovni knjižni projekt. Lahko bi 
ga poimenovali biseri slovenskega kolumnizma. 

Kamnik, 14. 12. 2014 Niko Toš, urednik 
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svet brez alternativ(e)

Nad ruševinami berlinskega zidu lebdi prikazen sveta brez alternative.

Takšni prikazni nismo priča prvič; njena ključna noviteta pa je global-
no podaljšan svet nad katerim lebdi. V stoletjih ozemeljske suverenosti 
in neodvisnosti, ki so sledila vestfalskemu sporazumu iz leta 1648, je 
bila odsotnost alternative (uglašena s formulo »cuius regio eius religio« 
- kjer je »religio« kasneje nasledil »natio«) omejena na prostor zamejen 
z mejami države; brezmejne širjave, ki so se začenjale onstran mejne 
črte pa so pokale od alternativ in naloga teritorialne suverenosti je bila 
slej ko prej preprečiti takšnim alternativam prečkati omenjeno linijo, 
pa naj bo to zlepa ali zgrda. Rušenje in uničenje berlinskega zidu je vse 
te lokalno zamejene prikazni NINA – »NI Nobene Alternative« zdru-
žilo v eno samo, globalno.

Proces združevanja je bil sicer dodobra v teku še precej preden je zid 
padel – to zgodnje mešanje, spočeto in izvajano znotraj teritorialno 
suverenih supra-nacionalnih kampov, sicer še ni bilo planetarno, saj 
je bilo omejeno z medsebojnim postavljanjem teritorialnih meja drug 
drugemu – čeprav je vsak od kampov stremel k planetarni dominaciji. 
S tem pa, ko je do tedaj prepovedane dele planeta na široko odprl ne-
oliberalnemu članu iz družine prikazni, je padec berlinskega zidu nav-
dihnil in širil fukujamovsko vzdušje konca zgodovine. Stoletja rivalstva 
med prikaznimi, ki je vedno znova zdrsnilo v bratomorno vojno, naj bi 
bila zdaj končana; in tako se je zmagovalec, neoliberalna prikazen, na 
planetu znašel sam, brez izzivalcev in nič več prisiljen pogledovati čez 
ramo, da bi držal v šahu, zajezil ali spreobračal svoje alternative – zdaj 
izstopajoče le še po zaslugi neizogibne odsotnosti. Tako so vsaj verjeli 
njegovi preroki in apostoli. Oba Busha, oče in sin, sta se morala v hi-

Predgovor
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trem zaporedju, skupaj s svojima britanskima prepisovalcema Margaret 
Thatcher in Anthonyjem Blairom soočiti z zgrešenostjo lastnih prepri-
čanj na boleč – krvav, sramoten in ponižujoč – način.

Kljub temu je kratka, vendar v svojem času absolutna vladavina nazora 
NINA na Evropi pustila trajne posledice, katerih globina in obstojnost 
še vedno nista bili zadovoljivo ocenjeni. Postopna demontaža mreže in-
stitucij namenjene zaščiti žrtev vse bolj deregulirane, s pohlepom gnane 
ekonomije, rastoča brezbrižnost javnosti do družbene neenakosti, ki je 
ušla izpod nadzora, skupaj z vse večjim številom nemočnih državljanov, 
ki so sedaj prepuščeni (saj ne predstavljajo več grožnje kapitalističnemu 
redu in potencialnega semena družbene revolucije) zasebnim, a hkrati 
očitno boleče nezadostnim sredstvom in sposobnostim, se med dejan-
skimi in bodočimi nosilci interesa demokracije odraža skozi vztrajno 
upadanje zaupanja v zmožnost demokratične institucije, da izpolni 
svoje obveznosti – v ostrem nasprotju z visokoletečimi upi opojnega, 
optimističnega obdobja po sesutju berlinskega zidu. Poleg tega je prišlo 
do hitro povečujoče se razdalje in prekinitve v komunikaciji med poli-
tičnimi elitami in hoi polloi. Navidezno zmagoslavje demokratičnega 
modusa človeške koeksistence je v praksi prineslo vztrajno plahnenje 
in pojemanje javnega zaupanja v njegove domnevne dosežke. Te nepri-
jazne in depresivne posledice so, sicer v neenaki meri, zajele vse države 
članice Evropske unije; ne glede na to, pa se zdijo najbolj boleče pri-
sotne prav tam, kjer je prizor sesutja berlinskega zidu vzbudil največje 
upe: v državah, ki so se osvobodile izpod jeklenega prijema komuni-
stičnih diktatur, da bi se pridružile svetu svobode in obilja.

Takole je stanje v Litvi četrt stoletja po padcu berlinskega zidu opisal 
izjemni litovski politični filozof Leonidas Donskis:

»Razlike v ekonomski moči, splošnemu potencialu, kupni moči in 
kvaliteti življenja med Zahodno in Vzhodno-Srednjo Evropo ostajajo 
velike. Občutek superiornosti nad ostalo bivšo Sovjetsko zvezo, ki so si 
ga baltske države delile in uživale kot »Vzhod ZSSR« je začel izginjati. 
Občutek ponosa in velika pričakovanja v zvezi s prenovo zgodovine v 
smeri povrnitve družbene solidarnosti in vere v skupen projekt priho-
dnosti so v Litvi zamenjali grenko razočaranje nad lastno državo, toga 
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in nesmiselna birokracija, odsotnost spoštovanja lastnih državljanov, 
grobe kršitve človekovih pravic in podobno. Vse to je vodilo do zaskr-
bljujočega premika – če gre verjeti uradnim statistikam (ki pa so po 
trditvah ljudi še vedno daleč od dejanske slike), je v zadnjih desetih 
letih Litvo zapustilo skoraj pol milijona ljudi. Za velike narode ko sta 
denimo Ukrajina in Poljska takšne številke še zdaleč nebi predstavljale 
eksistencialne grožnje. Jo pa vsekakor za majhno Litvo (z manj kot 
tremi milijoni prebivalcev). Ne glede na to, koliko leporečenja name-
nimo družbeni in akademski mobilnosti in hvalimo v nebo ambicio-
znost in bistrost mladih Litovcev, ostaja dejstvo da nam vztrajno polzi 
iz rok vitalna priložnost za reformiranje, obnovo in prenovo našega 
visokega šolstva in političnega življenja. Več kot pol milijona ljudi, 
katerih del so visoko izobraženi in kreativni posamezniki, sposobni 
spremeniti ali vsaj občutno vplivati na moralno in politično ozračje 
države ni mala stvar. To je smer prihodnosti.« (citirano iz rokopisa 
dela, ki je še v nastajanju)

In še en pogled – tokrat iz Poljske, Litvine neprimerljivo večje in boga-
tejše sosede. V vodilnem dnevniku z znatnim vplivom na javno mne-
nje, Gazeta Wyborcza, je njegov kulturni urednik Roman Pawłowski 
24. oktobra leta 2014 ponudi tezo o soobstoju dveh generacij, v kateri 
so se razdelili današnji Poljaki: prve imenuje »otroci transformacije« in 
druge »otroci krize«. Pripadniki prve generacije, zdaj v svojih štiridese-
tih in poznejših letih, »so na krilih entuziazma iz devetdesetih verjeli, 
da ‚izobrazba in trdno delo zagotavljata dostojno življenje‘, [zdaj pa] 
garajo šestnajst ur na dan in prenašajo slabe razmere in zlorabo s stra-
ni korporacij, da bi lahko poplačali posojila in vzdrževali družino«. 
Pripadniki druge generacije, ki so zdaj v svojih tridesetih in »nimajo 
družin in niso kreditno sposobni pa se ubijajo v zanič službah in živijo 
v najetih sobah ali so obtičali pri starših«. Člani prve generacije kljub 
vsemu, tako Pawłowski, še vedno verjamejo v »superiornost zasebne-
ga nad javnim lastništvom ter individualnega na javnim interesom in 
so sumničavi do javnih izdatkov, ki jih vidijo ‚metanje denarja skozi 
okno‘, medtem ko na prejemnike javne pomoči gledajo kot na (…) 
prisklednike«. »Za njih šteje lastno udobje in interesi – navsezadnje so 
oni tisti, ki plačujejo davke in prispevajo k BDP«. Mlada generacija 
»nima nobenih iluzij glede prednosti globalnih trgov« - medtem ko je 
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skupno in javno za njih »enako pomembno, kot individualne in za-
sebne zadeve.« Do rasti BDP so pretežno brezbrižni – bolj jih zanima 
družbeni kapital. »Čeprav je njihov odnos do sveta prav tako sebičen, 
pa v pomoči šibkejšemu ne vidijo težave, saj se dobro zavedajo, da se 
lahko sami znajdejo potrebni podobne pomoči.«

Pred petindvajsetimi leti so ljudje jurišali na zid kronan z bodečo žico, 
ki je utelešal njihovo ne-svobodo – v upanju, da jim bo po njegovem 
padcu demokracija prinesla svobodo, ta pa zagotovila blagostanje. Pet-
indvajset let po padcu zidu se demokracija nahaja v stanju (takrat pov-
sem nepredstavljive) krize brez primere. Kot je pred kratkim komenti-
ral Ivan Krastev (Journal of Democracy, zvezek 25, številka 4, oktober 
2014), ta pronicljivi opazovalec stranpoti stanja v katerem smo se vsi 
skupaj znašli: 

»Nekatere evropske države danes predstavljajo klasične primere krize 
demokracije, ki so jo povzročili premajhni vložki. Zakaj bi se Grki ali 
Portugalci odpravili na volitve, ko pa dobro vedo, da se zaradi posledic 
težav povezanih z Evrom politika naslednje vlade ne bo prav nič razli-
kovala od trenutne. V času hladne vojne so se državljani lahko zatekli 
k volilnim skrinjicam v prepričanju, da bodo njihovi glasovi odločili o 
usodni države – ali bo ta ostala del Zahoda oziroma se pridružila Vzho-
du, in ali bo zasebna industrija nacionalizirana. Na dnevnem redu so 
bila velika, mogočna vprašanja. Danes so razlike med levico in desnico 
praktično izpuhtele in voljenje je postalo bolj vprašanje osebnega oku-
sa, kot pa nekaj kar bi si zaslužilo ime ideološkega prepričanja. Volitve 
niso le izgubile sposobnosti pritegniti domišljijo javnosti, ampak so 
tudi prenehale biti orodje za učinkovito soočanje s krizami. Ljudje so 
začeli izgubljati zaupanje vanje in širi se sum, da so postale Sizifovo 
delo.«

In tu naj sam dodam, da obstaja upravičen sum, da ima prste vmes pri 
tem, kako smo bili preneseni naokrog NINA …

(© Eutopia Magazine – creative commons)
Leeds, november 2014                                               Zygmunt Bauman

(prevedel Matic Večko) 
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1. del

triumf mrtve ideje
– neoliberalizem

»Vse je odvisno od ljudi. 
To, kar imamo zdaj, ni naravni red, 

ki bi ga bilo nemogoče spremeniti«
(Noam Chomsky)
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zlom finančne alkimije
Sedanji finančni zlom (v) ZDA, s kakršnim se ta država in z njo tudi 
svet po ekonomski krizi leta 1929 še ni srečal, je izziv, za katerega ne 
zna nihče zanesljivo napovedati, kako se bo odvijal naprej. Reševanje 
za zdaj spominja na ekonomski in družbeni Titanik, na katerem, odvi-
sno od naklona ladje, premeščajo le stole in mize. Oba glavna igralca 
– vlada in trg –   ujeta v lastni dinamiki, sta vsak po svoje prispevala k 
finančnemu Armagedonu. V tem smislu sta oba prej del problema kot 
pa rešitve. 

Čeprav je problem po svojih neposrednih posledicah ekonomski – 
nevzdržno in porušeno ravnovesje med realno ekonomijo in neobrz-
danim finančnim svetom delnic, obveznic, raznovrstnih monetarnih 
fondov, kreditnih priložnosti in podobnega –, je v resnici veliko bolj 
kompleksen. George Soros ga preprosto poimenuje s »finančno alkimi-
jo«. Katero gospodarstvo ali družba lahko brez hudih pretresov prenese 
to, kar se je med letoma 1980 in 2008 zgodilo v ZDA: delež dolga 
finančnega sektorja v bruto družbenem proizvodu (BDP) je zrasel z 21 
na 116 odstotkov? Medtem se je državni dolg povzpel na devet ameri-
ških trilijonov (po »naše« 9 in 18 ničel!). 

Ko so v igri ideologija, politika, geopolitične razsežnosti in navsezadnje 
tudi sama ekonomska veda, postane jasno, da finančnega zloma na 
dolgi rok ne bo mogoče odpraviti s takšnimi nedomišljenimi in ne do-
volj radikalnimi ukrepi, kakršen je predlog zakona o reševanju finančne 
krize, vreden več kot 800 milijard ameriških dolarjev. Tega je minule 
dni sprejemal ameriški kongres, v času, ko bo ta članek natisnjen, pa ga 
je najbrž tudi že sprejel. 
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Utopija – tržni fundamentalizem 

Poleg finančnega zloma smo priča tudi porazu ideologije neregulirane-
ga kapitalizma, ki sta ga uvajala Ronald Reagan in Margaret Thatcher, 
opirajoč se na (neoliberalno) ekonomsko doktrino Miltona Friedmana 
in njegovih privržencev v ZDA in drugod po svetu. Pragmatično vo-
dilo take politike je bilo strnjeno v geslo, da trg ne more povzročiti nič 
slabega in vlada nič dobrega. Prosto delovanje trga naj bi bilo najbolj-
še jamstvo za gospodarsko prosperiteto in zagotavljanje kratkoročnih 
dobičkov. Delovanje trga pa je nasprotno od tega daleč od optimalne 
(družbene) učinkovitosti. Ena od ključnih pomanjkljivosti trga je ta, 
da ne »zna« izračunati stroškov za tiste, ki ne sodelujejo v transakci-
jah. Nastali stroški, kot ugotavlja Noam Chomsky, so velikanski, še 
posebno pri finančnih institucijah. Pravoverna ekonomska znanost je 
na drugi strani trdila, da pozna formulo, ki rešuje problem ekonomske 
stabilnosti. Z dobrim poznavanjem delovanja ekonomskega sistema 
naj bi bilo mogoče obvladovati in tudi obvladati občasne recesije, mo-
žnost večjega ekonomskega kolapsa pa je zanemarljiva. 

Ugledni britanski družbeni mislec John Gray vidi ironijo v dejstvu, da 
je padec komunizma po koncu hladne vojne nasledila druga utopična 
ideologija – tržni fundamentalizem – in z njo simplicistična ideologija 
deregulacije. Po njegovem se ameriški voditelji še ne zavedajo dobro, 
da bo, tako kot v sovjetskem primeru, ekonomskemu zlomu sledil geo-
politični preobrat: Amerika bo morala prej ali slej spoznati, da je le ena 
od velikih sil, ki se spoprijema z negotovo prihodnostjo, na katero ne 
more več vplivati toliko kot doslej. Prepričljiv primer za to so številni 
nakupi ameriških obveznic, ki jih odkupujejo Kitajci, Rusi, zalivske 
države, pa tudi drugi. In kaj bo, ko Amerika ne bo več mogla vplivati 
na to, kako dolgo bodo te države ob izgubljanju zaupanja v odpornost 
ameriške ekonomije še pripravljene podpirati ameriški dolar kot sve-
tovno rezervno valuto? 

Rizman-knjiga.indb   18 8.1.2015   14:24:47



19

Reševanje kapitalizma 

O tem, da se ameriška finančna kriza spreminja v resno politično, priča-
jo reakcije tako republikanskih kot demokratskih politikov: »reševanje 
kapitalizma« s pomočjo države je pravzaprav pot v socializem. Pribli-
žno tako je Lenin, nasprotno, med sovjetskim gospodarskim kolapsom 
poklical na pomoč »kapitalizem« (NEP). Da v ZDA potrebujejo neka-
kšno »katarzo«, ki sicer ne bi pomenila konca kapitalizma, temveč bi 
prinesla ekonomskemu in političnemu sistemu več transparentnosti, 
zaupanja, odgovornosti in pravičnosti, postaja čedalje bolj jasno šte-
vilnim ameriškim civilnodružbenim asociacijam, državljanom nasploh 
in navsezadnje tudi vplivnim politikom. Tako so se na predlog zakona 
o reševanju finančne krize kritično odzvali najuglednejši ameriški eko-
nomisti, ki sicer pripadajo različnim ideološkim orientacijam. Jasno so 
opozorili na to, da v predlogu pogrešajo ključni problem – zagotavlja-
nje pravičnosti. To je bilo razumeti kot zavračanje z demokracijo sprte 
logike državnokapitalističnih ustanov, ki socializira stroške in tveganja 
ter privatizira dobičke, ne da bi pri tem javnost oziroma davkoplače-
valci imeli kakršenkoli glas. 

Geniji in idioti 

Komentator New York Timesa Thomas Friedman je v enem izmed ko-
mentarjev o odvijajoči se finančni krizi obžaloval svoje prejšnje prepri-
čanje, da so ameriški politični sistem zasnovali geniji – z namenom, da 
bi ga lahko upravljali tudi idioti. Po njegovem se ta formula žal ni izšla, 
ker lahko nekompetentni in brezbrižni politiki zaobidejo ali premagajo 
še tako idealno zasnovan in popoln politični sistem. Ko je demokratski 
senator Christopher Dodd prebral prvi zakonski predlog ministra za 
finance Henryja Paulsona, ki je predvideval popolno nekaznovanost 
za tiste, ki so odgovorni za finančni zlom, je zakon označil ne le kot 
nevarnega za ekonomijo, temveč je menil, da ogroža tudi ustavo ZDA. 
Sprejetje takega zakona bi pomenilo, da si vplivne finančne korporacije 
uzurpirajo politični sistem, in to z vsemi posledicami za demokracijo, 
kar pa za nekatere kritike takega potencialnega prevzema ne bi bilo 
daleč od »finančnega fašizma«. 
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Teden, v katerem je predstavniški dom zavrnil Paulsonov arogantni in 
do demokracije zaničljivi predlog, po katerem bi morali davkoplače-
valci plačati za dolgoročne napake in zadovoljevanje sle po pohlepu, ki 
so ga zagrešili politični in finančni voditelji, so zato mnogi označili za 
»teden, ko je v ZDA zmagala demokracija«. Nobelovec Joseph Stiglitz 
je v članku z naslovom Dober dan za demokracijo spomnil na hipokri-
zijo Mednarodnega monetarnega sklada in ameriške vlade v podobnih 
primerih drugod po svetu (Južna Koreja, Tajska, Indonezija, Brazilija, 
Rusija, Argentina, v revnih državah Latinske Amerike in Afrike). S tem 
sta po njegovem preprečevala vsako intervencijo vlad ter zahtevala, da 
prepustijo reševanje izključno trgu. Po Stiglitzu bi se v ameriškem in 
drugih primerih morali ravnati po pravilih okoljske ekonomije, to je, da 
plačajo tisti, ki onesnažujejo okolje, oziroma da mora popravljeni pre-
dlog plačilo za finančni zlom naložiti na pleča tistih, ki so ga zagrešili. 

Maščevanje idej 

Po prvotnem predlogu bi ta vsakega ameriškega državljana (od odraslih 
ljudi do otrok) stal 2333 dolarjev. Seveda pa ameriški bogati sloj oziro-
ma finančne elite niso tako »revne«, da ne bi same zmogle zbrati 700 
milijard dolarjev, kolikor je načrtovala vlada. Po izračunih inštituta za 
»policy« študije in Združenja za pravično ekonomijo bi lahko to vsoto 
zlahka zbrali in še presegli, če bi bogati prispevali en cent od vsakih šti-
rih dolarjev, vloženih v investicijo, z večjim obdavčenjem plač, ki pre-
segajo pet ali več milijonov dolarjev, s povečanjem davka na hiše, ki so 
vredne več kot 10 milijonov, itd. Dodajmo, da zaslužijo glavni mene-
džerji korporacij (CEO – Chief executive officer) v povprečju 344-krat 
več kot njihovi navadni delavci. Peter Drucker, ki ga imajo tako v ZDA 
kot drugod po svetu za očeta sodobnega menedžmenta, je prepričan, 
da bi zadostovalo razmerje 1 proti 20 ali 25, vendar je virus pohlepa v 
času vladavine neoliberalizma opravil svoje. Zato ne preseneča, če po-
vzamemo in parafraziramo Eugena Robinsona v Washington Postu, da 
tako menedžerji kot tudi Wall Street tokrat namesto Miltona Friedma-
na zagovarjajo bodisi Johna Maynarda Keynesa ali celo »socializem«, 
ker jim trg drugače kakor država ne more pokriti milijardnih izgub. 
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Zatekanje h Keynesu 

Zahvaljujoč ameriški gospodarski in politični krizi ni težko napoveda-
ti, da se bodo iskalci odgovorov in rešitev iz nje ponovno zatekli in se 
že zatekajo po pomoč h Keynesu, ki so ga do zdaj vplivni privrženci ne-
liberalne čikaške šole, med njimi nobelovec Robert Lucas, razglašali za 
irelevantnega. Ahilova peta ortodoksnih neliberalnih ekonomistov je 
prav podcenjevanje vloge financ v ekonomiji, o čemer se v svojo škodo 
niso pustili po(d)učiti od Keynesa. Iz njegovega opusa je prav tako mo-
goče izluščiti spoznanje, da javne potrebe najbolje zadovoljujejo javne 
ustanove. Pravijo, da se tudi ideje maščujejo, če jih prehitro pometejo 
pod preprogo. Pionirska dela Adama Smitha, Davida Ricarda in Karla 
Marxa so tudi danes relevantna v tem smislu, da so vsi ti misleci svoje 
raziskovanje politike in države povezali z ekonomijo in trgom. Med 
bolj sodobnimi avtorji pa ni mogoče preskočiti Karla Polanyija in Joh-
na K. Galbraitha, ki prav tako nista verjela v trg, ki bi se sam reguliral, 
temveč sta zagovarjala tezo, da ga mora država razumno regulirati. To 
pa vključuje tudi to, da sodobna država trg(e) po potrebi podpira in 
(za)varuje. 

Ob letošnjem 160. rojstnem dnevu Komunističnega manifesta bi se 
preveč slepili, če bi mislili, da so v njem ideje, ki jih je čas povozil. Ena 
od njih je danes še celo bolj aktualna kot takrat, ko je bila zapisana: 
da soobstoj na eni strani velikega bogastva za manjšino in na drugi 
revščine za mnoge – tako v nacionalnih kot globalnih okvirih – ni le 
moralno sporen, temveč tudi nevaren za ohranjanje družbene kohezije. 

(Delo, 4. 10. 2008)
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Upanje iz 
Pandorine skrinjice

Medtem ko so se šefi držav skupaj z Evropsko unijo (G20) in vodilnimi 
mednarodnimi finančnimi institucijami pripravljali na današnjo kon-
ferenco v Washingtonu, je ta največja finančna kriza svoje vrste v člove-
ški zgodovini napredovala in začela najedati tudi zdrave temelje realnih 
ekonomij. Pravzaprav smo šele na začetku krize: ta se je najprej začela 
na globalnem severu in se od tam postopoma plazi proti globalnemu 
jugu; vzhodni in srednji Evropi. Kot napovedujejo kredibilni analitiki 
na tem področju, pa pravi šoki šele čakajo. Če lahko verjamemo pred-
sedniku britanske vlade Gordonu Brownu, se ta čas že kažejo prepri-
čljivi znaki svetovne ekonomske recesije, ki je posledica nekaj desetletij 
delujočega socialdarvinističnega modela dereguliranega kapitalizma. 

Odgovornost 
Odgovornost za krizo tokrat ne pade na katero od kapitalističnih držav 
na periferiji (na primer: Mehika leta 1981 ali Južna Koreja leta 1998), 
temveč na ekonomskega in političnega svetovnega hegemona – ZDA. 
Najmanj en trilijon dolarjev draga vojna z Irakom in Busheva davčna 
darila bogatim so, če se omejimo samo na to, povzročili, da današnji 
dolg te države znaša 3,5-kratnik njenega bruto družbenega proizvoda 
(!). Vse krivde pa ne gre pripisati Ameriki. Tudi evropske (EU) kon-
servativne politične elite so v lizbonski pogodbi prevzele sedaj povsem 
diskreditirano neoliberalno doktrino, ki privilegira vlogo trga in kon-
kurence kot zdravila za vse ekonomske probleme. 

Letošnji Nobelov nagrajenec Paul Krugman medtem ponovno svari, 
da razmere uhajajo iz rok politikov, ki se sicer ponujajo kot rešitelji 
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iz krize, v resnici pa so (so)odgovorni za njen nastanek. Globalni fi-
nančni sistem praktično ne deluje in postavlja se samo še vprašanje, 
kdaj bo zlomu ekonomije sledila tudi hujša družbena kriza. Ta bo še 
bolj neizbežna v primeru, če diskreditirani Friedmanov model »tržne« 
globalizacije ne bo kot stalinizem in drugi podobni poskusi v zgodovini 
enkrat za vselej končal na smetišču zgodovine. 

Poleg političnega smo priča tudi intelektualnemu bankrotu, če verja-
memo ekonomistu Jamesu K. Galbraithu (sin slavnega ekonomista), 
ki pravi, da je v ZDA izmed 15.000 ekonomistov kvečjemu kakšen 
ducat predvidel ali napovedal sedanjo finančno krizo. Koliko je ostalo 
od ekonomije kot »znanosti«, ki ji kot edini med družbenimi vedami 
vsako leto podelijo Nobelovo nagrado? 

Sofoklejevo opozorilo 

Če je že znanost odpovedala, pa bi nemara zadostovalo vsaj elementar-
no poznavanje Kralja Ojdipa, v katerem je Sofoklej opozarjal, da se ne 
glede na to, kako bogat ali varen je kdo, lahko njegova usoda v hipu 
obrne na slabo. Tudi Sofoklejev sodobnik zgodovinar Herodot je zapi-
sal podobno misel, da se človeška sreča nikoli ne ustavi na enem mestu. 

Upravičeno se zastavlja vprašanje, ali se politiki, bančniki in ekono-
misti, ki »rešujejo« države iz finančne krize, sploh zavedajo tega, da 
»odkupi« (nacionalizacija) bank ne morejo rešiti problema, ki je po 
Mary Kaldor z Univerze v Londonu (LSE) v osnovi problem globoke 
strukturalne krize oziroma neskladja med družbeno in politično regu-
lacijo na eni strani in globokimi družbenoekonomskimi spremembami 
na drugi. Pravi vzroki sedanje finančne krize so potemtakem prej kot 
v svetu financ v realni ekonomiji ali, bolj natančno, v tistih revoluci-
onarnih tehnoloških spremembah, do katerih je pripeljala »nova eko-
nomija«. 

Te poglede je Mary Kaldor povzela po venezuelski znanstvenici za teh-
nologijo in družbenozgodovinski razvoj Carloti Perez s Tehnološke 
univerze v Tallinnu in Univerze v Cambridgeu. Carlota Perez, »neo-
schumpeterijanka«, opira svoje razumevanje zgodovine kapitalizma na 
idejo »dolgih valov«, od katerih je vsakemu lastna specifična »tehno-
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-ekonomska paradigma«. O sedanji finančni arhitekturi kapitalizma 
ugotavlja, da je dosegla svojo skrajno mejo, ko zaradi sprevrženega ra-
zumevanja gospodarske rasti, omejenega na zagotavljanje fosilnih go-
riv in vsemogočnost trga, zavira nastajanje nove družbenoekonomske 
paradigme. Ta pa bi se morala ukvarjati predvsem z iskanjem alterna-
tivnih energetskih virov, odpravljanjem globalne revščine in bolj prija-
znim odnosom do okolja. 

New Deal za 21. stoletje 

Od tega, kako se bodo na krizo, ki daleč presega probleme bank, od-
zvale države in mednarodne ustanove, je odvisna prihodnost naslednjih 
generacij. Stanovitno gospodarsko rast in stabilnost je tudi po prepriča-
nju Mary Kaldor mogoče doseči le, če bo dosežen globalni konsenz za 
»New Deal« v 21. stoletju. Ta bi se moral eno minuto pred dvanajsto 
posvetiti reševanju hudih problemov, povezanih z že omenjenimi kli-
matskimi spremembami, naraščajočo revščino v svetu in s problemi 
družbene varnosti (human security). 

Ti problemi utegnejo prizadeti gospodarski razvoj in z njim ves svet še 
bolj usodno kot sedanji zlom finančnega sistema. To, kar svet potre-
buje, ni potemtakem le Bretton Woods II, temveč tudi San Francisco 
II, ki bo oba – finančno arhitekturo in mednarodni ekonomski red – 
povezal z globalnim političnim okvirom, temelječim na zagotavljanju 
miru in napredka za vse, in ne le za manjšino, privilegirani bogati del 
sveta. 

Ti izzivi niso nič manjši od onih, s katerimi se je svet spoprijemal v šti-
ridesetih letih prejšnjega stoletja in za katere sta Franklin D. Roosevelt 
in Winston Churchill zbrala potrebno politično voljo in prepoznala 
v njih epohalne priložnosti. Politikov s tako vizijo na napovedanem 
washingtonskem srečanju ni videti in veliko bo narejenega že s tem, če 
bo sklenjen dogovor, da je treba v kratkem času (EU je predlagala sto 
dni) ponuditi take rešitve, ki ne bodo omejene le na krpanje finančne-
ga sistema, temveč bodo vključevale tako ekonomske kakor globalne 
politične transformacijske učinke. Za rešitve v tem duhu ni več veliko 
časa, odkar se je formuli TINA (There Is No Alternative), ki so jo pro-
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pagirali razni ideologi iz ere Ronalda Reagana in Margaret Thatcher, 
iztekel rok uporabe. 

Prav tako se je pokazalo, da je povsem zgrešeno pričakovanje, da bodo 
zadnji tehnološki dosežki informacijske revolucije sami po sebi in za 
trajno (»konec zgodovine«) zavarovali sedanji deregulirani model ka-
pitalizma. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so varuhi modela 
kapitalizma, zasnovanega izključno na trgu in sebičnem interesu, za-
smehovali opozorila šejka Ahmeda Zakija Jamanija, da se lahko isto, 
kot se je zgodilo kameni dobi, ki se ni končala zaradi pomanjkanja 
kamenja, ponovi tudi z ameriškim (zahodnim) obvladovanjem infor-
macijske tehnologije – vendar v tem primeru ne zato, ker bi zmanjkalo 
informacij. 

Medgeneracijska kraja 

V letošnjem poročilu nemškega posvetovalnega telesa za globalne spre-
membe so klimatske spremembe predstavljene kot resno tveganje za 
mednarodno varnost. Pri tem je poudarjeno, da bodo številne regije v 
svetu vedno pogosteje trpele zaradi pomanjkanja vode, zloma kmetij-
skega sistema in lakote. Znanstveniki prepričljivo napovedujejo hude 
katastrofe, ki čakajo človeštvo, če ne bo čim prej ukrepalo: izsušitev 
amazonskega pragozda, zlom monsunskega sistema v Aziji, izumrtje 40 
odstotkov živalskih vrst itd. 

K temu je Michael Mandelbaum, avtor knjige Dobro ime demokraci-
je, dodal še nekaj, kar generira sedanjo finančno krizo – po oktobrski 
revoluciji v Rusiji še ne videni prenos bogastva od revežev k bogatim. 
Pri tem si zgodovina(rji) ne bo(do) toliko zapomnili prispevka predse-
dnika Busha na tem področju kot tega, da je najbolj odgovoren za pre-
nos bogastva od prihodnjih generacij k sedanji. V resnici sta finančni 
in ekološki dolg dve plati iste medalje. 

Strukturna kriza realno obstoječega (modela) kapitalizma zahteva naj-
manj enako radikalne institucionalne inovacije, slavni ekonomist Jo-
seph Schumpeter jih je poimenoval »kreativna destrukcija«, do kakr-
šnih so se leta 1944 dokopali na konferenci v Bretton Woodsu. Ta je 
bila pod okriljem Organizacije združenih narodov organizirana zato, 
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da po drugi svetovni vojni zasnuje novi mednarodni monetarni in fi-
nančni red. Najbolj vidni rezultati te konference so bili ustanovitev 
Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in sprejetje 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT). 

Pesimizem volje 

Globalni finančni debakel se bo, tako kot kriza iz leta 1929, vpisal v 
svetovno zgodovino, zagotovo pa se bodo vanjo zapisali tudi odgovori 
in odločitve, ki jih bodo v tej zvezi sprejeli globalni voditelji. Za zdaj 
smo, če parafraziramo Antonija Gramscija, priča prej pesimizmu volje 
kot pa njenemu optimizmu. Ekonomist Jagdish N. Bhagwati s Ko-
lumbijske univerze v ZDA je v Financial Timesu izrazil bojazen, da 
še nismo v fazi Schumpetrove »kreativne destrukcije«, marveč šele v 
fazi, ko destruktivno prevladuje nad kreativnim. Darilo dereguliranega 
kapitalizma človeštvu je, kot kaže, hujše od Zevsovega darila Pandori, 
v kateri je ostalo vsaj še upanje. Medtem je danes v svetu čedalje več 
tistih, ki so se na področju, o katerem teče beseda, poslovili od vsakega 
upanja. 

Če bi se hoteli izraziti bolj slikovito, bi lahko nemara rekli, da razni 
»mojstri« v hiši ta čas popravljajo razne instalacije, od vodovodnih do 
električnih, medtem ko hiša vsem na očeh razpada. Za zdaj samo še 
imaginarnega Brettona Woodsa II oziroma alternative obstoječemu ne 
morejo ponuditi le zahodne države, temveč bo treba k iskanju prite-
gniti še najmanj dva azijska ekonomska in politična velikana, Kitajsko 
in Indijo, pa tudi Indonezijo, poleg njih pa še Brazilijo, Južno Afriko, 
zalivske države in druge. Samo za primer: Kitajska je danes na drugem 
mestu po pariteti kupne moči ter ima največje devizne rezerve (1800 
milijard dolarjev) v svetu. 

Pri iskanju rešitev v smeri nove globalizacije pa bodo morali bolj ena-
kopravno kot do sedaj sodelovati tudi tisti, do katerih je bil mednaro-
dni ekonomski sistem krivičen, če že ne tudi morilski. Svetovna banka 
navaja podatke, da danes dve milijardi ljudi oziroma ena tretjina člo-
veštva (pre)živi s komaj dvema dolarjema na dan in da so nedavne po-
dražitve živilskih proizvodov vsaj 100 milijonov ljudi pahnile še niže, 
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s prejšnjih dveh na en sam dolar. Petdeset milijonov ljudi umre vsako 
leto zaradi bolezni, ki bi se jih dalo pozdraviti, če bi bil bogati svet v 
tem pogledu dobrodušen. 

Nemara bi za to zadostoval že manjši delež iz sredstev, ki jih k pohlepu 
stremeče korporacije namenjajo svojim vodilnim menedžerjem: samo 
lani je 25 menedžerjev v Ameriki zaslužilo v obliki »kompenzacij« pov-
prečno skoraj milijardo dolarjev, kar je enkrat več kot leta 2006, ko so 
zaslužili »le« pol milijarde. Za to pa ne more biti nikakršnega ekonom-
skega, političnega in še najmanj moralnega opravičila.

(Delo, 15. 11. 2008)
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»Kreativna
destrukcija«
kapitalizma?

 

Te dni je v zvezi z vse bolj napredujočo finančno krizo neki tuji ko-
mentator pripomnil, da bo nemara Francis Fukuyama, ki se je med-
tem odrekel svoji nekoč zelo odmevni sintagmi o »koncu zgodovine«, 
tokrat ponudil v premislek tezo o »koncu ekonomske znanosti« ali pa 
celo o »koncu politike«. Slednji se zdita ta čas povsem izgubljeni tako 
v napovedih, kako dolgo utegne kriza trajati, kakšne bodo njene raz-
sežnosti, kot tudi, kaj sploh bi bilo treba storiti in ali bodo prvi ukrepi 
vlad sploh kaj rešili. Letošnji Nobelov nagrajenec za ekonomijo Paul 
Krugman je opozoril še na naslednjo težavo: da v razmerah ekonomske 
depresije ni mogoče uporabljati običajnih pravil ekonomske politike. 
Se pravi, da se dobro izrodi v slabo ter da se lahko tudi previdnost spre-
meni v tveganje in preudarnost v napačno presojo.

Številni zahodni politiki, predvsem iz Združenih držav Amerike, ki so 
najbolj prispevale k izbruhu finančne krize in njenemu čedalje bolj oči-
tnemu preraščanju v družbeno krizo širših razsežnosti, se neprepričljivo 
izgovarjajo, da so se pustili zapeljati Miltonu Friedmanu in Friedrichu 
Hayeku, to je njunemu slepilu o vsemogočnosti trga. Novinarka New 
York Timesa Deborah Solomon je omenila, da so izmed petnajst tisoč 
poklicnih ekonomistov v ZDA kvečjemu dva ali trije napovedali bli-
žajočo se finančno krizo(!). Prav gotovo pa se tudi politiki ne morejo 
pohvaliti z boljšim izkupičkom. Problematično je, da je sedaj tudi (raz)
reševanje krize prepuščeno tistim, ki so jo ustvarili. Še več, pri njenem 
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reševanju sodelujejo tudi ljudje, ki so z neomejenim in moralno spor-
nim bogatenjem odgovorni za generiranje same krize. 

Na upanje se ne kaže zanašati 

Če je reševanje nastalega problema prepuščeno ljudem, ki so del pro-
blema, in ne del rešitve, nas ne čaka nič dobrega, še najmanj hitra 
rešitev iz katastrofalnega stanja, v katerem so se znašla globalna in na-
cionalna gospodarstva. Tudi na upanje, da mora biti enkrat bolje, se ne 
kaže preveč zanašati. V zvezi z upanjem spomnimo, da tako stari Grki 
kot filozof Friedrich Nietzsche nanj niso veliko stavili. Nasprotno, upa-
nje je celo nevarno, ker ustvarja privide in samo podaljšuje človeško tr-
pljenje. Prav tako si ni mogoče pomagati z angleškim rekom »Cometh 
the hour, cometh the man« (»Ko pride čas, se najde tudi pravi človek«, 
op. ur.), čeprav je na drugi stran res, da svet – morda predstavlja enega 
obetajočih primerov v tem pogledu izvolitev Baracka Obame – računa 
na novo generacijo prosvetljenih politikov in mislecev, ki se ne prepu-
ščajo malodušju ob hitro napredujoči krizi, temveč vidijo v njej zgodo-
vinsko priložnost.

Ker je to kompleksna in tako globoka družbena kriza, tudi ne pride v 
poštev samo saniranje njenih finančnih razsežnosti. Zdravljenje »pljuč-
nice«, ki bi se omejilo samo na eno krilo pljuč, je že v osnovi zgrešeno. 
Luciden in interdisciplinarno vešči ekonomist iz minulega stoletja Jo-
seph Schumpeter bi v sedanji krizi hitro prepoznal priložnost za »kre-
ativno destrukcijo« oziroma uporabo »kreativne sinteze« pri njenem 
reševanju. Iskanje rešitve v tej smeri seveda ni in ne bo lahko, vendar je 
že sedaj jasno, da bo morala upoštevati nekaj novih sestavin dosežene 
kompleksnosti, o katerih aktualni model kapitalizma ne pozna pravih 
odgovorov. 

Med takimi sestavinami omenimo nujnost, da se preseže bipolarno re-
duciranje ekonomskega življenja bodisi na izključujoči trg bodisi na 
enako izključujočo državo. Gre seveda za to, da se obstoječe in še ve-
dno prevladujoče ekonomske ideologije kontekstualizira v tem smislu, 
da ne ostajajo več ravnodušne do okoljske problematike (na primer 
do globalnega segrevanja), alternativnih informacijskih in energetskih 
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tehnologij, svetovne revščine, globalnega (in nacionalnega) demokra-
tičnega deficita in vzpostavitve v tem smislu vzdržne globalne finančne 
arhitekture.

V mednarodni politiki smo sicer zadnji čas priča prvim bolj pogu-
mnim stališčem, ki napovedujejo odvračanje od samozadovoljstva s 
trgom pred izbruhom krize. Vplivni nemški politiki so v konfrontaciji 
z ekonomsko doktrino Busheve administracije večkrat omenili, da bo 
treba spremeniti dosedanje razumevanje »ravnovesja« med trgom in 
državo. Nicolas Sarkozy je šel celo korak naprej s tem, ko je v imenu 
uveljavljanja načela pravičnosti zahteval »moralizacijo finančnih trgov«. 

Pri nastajanju »kreativne sinteze«, ki jo potrebujemo v 21. stoletju, se 
lahko opremo na nekaj dobrih in žal prevečkrat spregledanih ali zlo-
rabljenih mislecev v minulih stoletjih. To so ljudje, ki niso bili disci-
plinarno zamejeni: za Johna Maynarda Keynesa je na primer njegov 
biograf Robert Skidelski zapisal, da je bil »več« kot le ekonomist – bil 
je velik teoretik, praktik in tudi globok poznavalec človeške narave. 
Podobno hvalo, ki ji je dodal še estetsko razsežnost, je pred kratkim in 
v zvezi s finančno krizo o Marxu oziroma njegovem Kapitalu in Komu-
nističnem manifestu zapisal tudi Umberto Eco.

O utemeljeni kritiki, zlorabah in tudi ignoriranju Marxove ekonom-
ske (družbene) misli je bilo že dosti zapisanega. Vendar se je podobno 
dogajalo tudi z Adamom Smithom, ki ga je neoliberalizem, tako kot 
na drugi strani stalinizem Marxa, velikokrat prav tako do skrajnosti 
(dez)interpretiral. Naslednjo misel bi zato danes marsikdo prej pripisal 
Marxu kot Smithu, ki je v Bogastvu narodov napisal naslednje: »Vse za 
sebe in nič(esar) za druge ljudi je bilo v vsej svetovni zgodovini samo 
prezira vredno življenjsko pravilo gospodarjev človeštva.« 

Tudi Keynesa so v zadnjih nekaj desetletjih apologeti tržnega funda-
mentalizma porinili v pozabo, češ da ni verjel v železne zakone, s ka-
terimi je mogoče napovedati obnašanje oziroma ravnanje ljudi. Žal ali 
na srečo pa se Keynes še zdaleč ni motil, ko je veliko svojih intelektu-
alnih (in kot britanski pogajalec tudi praktičnih) naporov usmeril v 
raziskovanje interakcij med finančnim sistemom in realno ekonomi-
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jo, kar je imel za eksistencialni problem kapitalizma. Neregulirani in 
svobodni finančni kompleks predstavlja po Keynesu najbolj nevarnega 
sovražnika kapitalizmu. V nasprotju z zagovorniki svobodnega trga, ki 
so vztrajali, da svobodne odločitve na svobodnih finančnih trgih opti-
malno služijo ekonomiji, je Keynes trdil, da so finančni trgi odtujeni 
od realne ekonomije in v nasprotju s slednjo zadovoljujejo kratkoročne 
in različne človeške strasti (pohlep). 

Zasmehovanje in zamujene priložnosti 

Žal so ostale ideje teh klasičnih mislecev kakor tudi novejših kritič-
nih ekonomistov (Kenneth Galbraith, George Soros ali pri nas Jože 
Mencinger) brez zadovoljujočega odziva, nemalokrat se jih je tudi za-
smehovalo in tako ali drugače politično stigmatiziralo. Prav tako pa bi 
bilo mogoče vsaj dva svetovna dogodka, ki sta napovedovala sedanjo 
krizo, izkoristiti kot priložnost, ki bi po vsej verjetnosti preprečila ali 
vsaj znatno oslabila njene destruktivne socialne, ekonomske in druge 
posledice, ki se nakazujejo.

Prvi dogodek lahko lociramo na začetek sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko se je močno povečala zavest o tveganjih, ki jih za globalno 
družbo predstavljajo okoljske omejitve (onesnaževanje okolja, izčrpa-
nost naravnih virov, kritično pomanjkanje hrane in drugo). Konferenca 
Združenih narodov na temo človeškega okolja leta 1972 se je priorite-
tno posvetila problemom »meja rasti« in vzdržni ter alternativni tehno-
logiji. V istem času se je vedno bolj zavzeto govorilo o vzpostavitvi »no-
vega mednarodnega gospodarskega reda«, ki bi bolj ustrezal potrebam 
večine svetovnega prebivalstva. Žal se zaradi sebičnih interesov razvitih 
industrijskih držav in zaradi takratne preokupacije s stagflacijo in recesi-
jo stvari v svetu niso premaknile na bolje. Še več, reaganizem in thatche-
rizem sta le še prispevala k poslabševanju že tako nezadovoljivih razmer.

Druga neizkoriščena priložnost so aktivnosti protiglobalizacijskega gi-
banja ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja, ki so ga najbolj 
zaznamovali protesti v Seattlu in tudi drugod. Tudi tokrat so nervozne 
politične elite v najbolj razvitih državah, predvsem v ZDA v času Bu-
sheve administracije, prešle v protiofenzivo s tem, ko je ta država na-
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sprotovala vrsti zavezujočih mednarodnih sporazumov, ki so se nanaša-
li na podnebne spremembe (kjotski sporazum), Mednarodno kazensko 
sodišče, prepoved preizkušanja ter omejevanje jedrskega in drugega 
biološkega orožja in drugo.

Za tretjo priložnost, nedavno srečanje skupine G20 in naslednje, ki bo 
aprila v Veliki Britaniji, danes še ni mogoče zanesljivo napovedati, ali 
bo to tretja izgubljena priložnost. Globalna kriza seveda zahteva, kot 
neomajno trdi nobelovec Joseph Stiglitz, globalne rešitve. Če se bodo 
tudi v tem primeru (po)iskale rešitve samo za privilegirane manjšine 
svetovnega prebivalstva, bo to samo podaljševalo krizo globalne ekono-
mije in oropalo veliko večino sveta za pričakovanje, da je ta sploh lahko 
socialna in pravična. O tem, da taka politika odpira priložnosti za nove 
globalne in regionalne nevarnosti, da sploh ne omenjamo tega, da je 
skregana s slehernim razumevanjem etike, niti ne gre izgubljati besed.

(Dnevnik, 29. 11. 2008)
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