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PREDGOVOR
NAGOVOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, 

DR. JANEZA DRNOVŠKA, NA POLITOLOŠKIH DNEVIH 2003

Hvala za povabilo na vaš posvet. Vesel sem, da sem danes tukaj z vami.
Rad bi vam čestital za že vzpostavljeno tradicijo organizacije vsakoletnih
Slovenskih politoloških dnevov. Mislim, da gre za pomembno srečanje;
današnja tema je zelo pomembna, pomembna za vse nas, Slovence, in
ves svet. Dovolite mi, da izrazim nekaj misli. Sami ste strokovnjaki s tega
področja in ste v svojih analizah šli marsikje globlje. Sam kot politik se
vsakodnevno srečujem z izzivi, ki jih postavlja globalizacija pred manjšo
državo, kot je Slovenija. Pričakovanja in učinki globalizacije so znani. Na
gospodarskem področju so bila pričakovanja v procesu globalizacije veli-
ka in nekaj časa je kazalo, da bodo izpolnjena. V zadnjem času pa anali-
tiki ugotavljajo, da pozitivna pričakovanja niso bila izpolnjena v celoti.
Svetovna trgovina je v zadnjih letih v nekakšnem zastoju, čeprav je med-
narodna delitev tako nepovratno daleč, da ne more iti nazaj. A dinamika
rasti svetovne trgovine je bistveno manjša kot v prejšnjih obdobjih. Gos-
podarska rast se je v veliki meri ustavila, veliko globalnih podjetij je nale-
telo na težave, veliko multinacionalk je manj uspešnih, kot je bilo priča-
kovati. Svetovna distribucija dobrin gre v smeri povečevanja razlik, razli-
ke med bogatimi in revnimi so mnogo večje kot pred pol stoletja. Globa-
lizacija prinaša tudi številne druge probleme, kot so vprašanja varovanja
okolja in ozračja pred številnimi neugodnimi vplivi gospodarskega razvo-
ja. Svetovna gibanja, ki se imenujejo protiglobalistična, ves čas opozarja-
jo na vprašanje svetovne revščine, na razlike med bogatimi in revnimi,
na vprašanja okolja in na civilizacijske konflikte, ki nastajajo v vse bolj
globaliziranem svetu. 

Slika pa vendarle ni črno-bela, učinki globalizacije so različni. Kazalci
kažejo, da so tiste države, ki so se bolj odpirale, dosegale večjo rast kot
zaprte države. Podatki v 90. letih kažejo, da so najbolj razvite države
rasle s stopnjo rasti 2 %. V skupini držav, kot so Kitajska, Mehika, Brazili-
ja, Indija, so beležili 5-odstotno stopnjo rasti nad ravnjo razvitih držav, in
to zaradi njihove politike vključevanja v svetovno trgovino. Ta podatek
kljub vsemu kaže, da ima odpiranje svetovni trgovini pozitivne učinke,
da pa v celoti gospodarski razvoj v svetu in svetovne krize zadnjih štirih,
petih let morda kažejo, da multilateralna akcija in sodelovanje držav na
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svetovni ravni nista bila dovolj učinkovita, da bi zajezila negativne učin-
ke globalizacije. Če se globalizacija s svojimi trendi v gospodarstvu razvi-
ja, brez dodatnega napora in odgovora svetovnih politik, se utegneta ce-
lotno svetovno gospodarstvo in politika znajti v še večjih težavah. 

Dogodki v zadnjem času kažejo, da lahko politični problemi vplivajo
na svetovna gospodarska gibanja – razlike med ZDA in Evropo negativno
vplivajo tudi na gospodarska gibanja in na to, kako se svet sooča s prob-
lemi. Ponekod se znaki vračanja v politiko nacionalne države kažejo tudi
na gospodarskem področju, vse do uvajanja nekaterih novih, včasih tudi
nevidnih trgovinskih omejitev, in to je vsekakor precej nepričakovan
pojav za številne zagovornike svobodne trgovine. 

Vprašanje, ki se pojavlja, je, kako se soočiti z glavnimi problemi globa-
lizacije. Edini odgovor, ki ga lahko najdemo, je skupna akcija vseh držav
sveta. Izoliranje na omenjene procese in pojave ni pravi odgovor. Številni
primeri kažejo, da se ni mogoče izolirati pred negativnimi učinki globali-
zacije. Prav tako se ni moč izolirati pred okoljskimi učinki, pred negativ-
nimi gospodarskimi učinki se je možno zaščititi le do določene mere. Ob
krizah v 90. letih, mehiški in azijski krizi, se je pokazalo, da so tiste drža-
ve, ki so se prepustile svobodni trgovini in zlasti finančni liberalizaciji,
doživele hude gospodarske in socialne pretrese. Tiste države, ki so vgra-
dile nekatere amortizerje v sistem gospodarske politike, so jo odnesle
bolje, tudi Slovenija. Slovenija je iz kriz 90. let izšla sorazmerno zelo
dobro, brez dodatnih negativnih posledic. 

Lahko bi rekel, da je multilateralnost na gospodarskem področju v
krizi. Institucije, kot sta IMF, Svetovna banka, dajejo delne, nezadostne
odgovore. Gospodarsko najbolj razvite države z vedno večjimi težavami
koordinirajo svoje politike, na kar vplivajo tudi politični dejavniki. Po-
skus izoliranja iz teh učinkov v celoti ni mogoč in odgovor je lahko samo
večje koordiniranje in sodelovanje med vsemi svetovnimi akterji. V tem
odgovoru na izzive globalizacije ima EU drugačen koncept in pristop kot
ZDA. Evropa daje večji poudarek vzdržnemu razvoju, delovanju okolja,
socialno vzdržni državi, socialnemu ravnotežju in zmanjševanju margi-
nalizacije v svojem prostoru. Tudi na svetovni ravni je EU bolj aktivna in
angažirana v iskanju odgovorov na glavne globalistične izzive. ZDA niso
podpisale kjotskega sporazuma in tudi številnih drugih ne. V zadnjem
času se marsikdo sprašuje, ali ZDA ne postajajo preveč unilateralne.
Postavlja se vprašanje, ali je ameriški unilateralizem lahko odgovor na
izzive globalizacije vsaj za ZDA, če že za svet ne more biti. ZDA gradijo
naprej na svoji veliki tehnološki in vojaški premoči. Koncept, ki se je v
zadnjem času uveljavil v ZDA, je koncept poskusa branjenja ameriških
nacionalnih interesov v tem globalnem svetu na podlagi velike vojaške in
tehnološke moči. Skratka, poskusa ustvariti neke mehanizme, neko pre-
grado med ZDA in med ostalim svetom. Morda v pričakovanju, da bo
nadaljnji hiter tehnološki razvoj še povečeval ameriško prednost pred
drugimi državami in ustvarjal nove možnosti posebnega ameriškega
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sistema v okviru celotnega svetovnega sistema in tudi ustrezne obrambe
pred različnimi možnimi nevarnostmi. Vključno s terorizmom, ki je, po
mojem mnenju, ena izmed posledic globalnih nesorazmerij in napetosti.
Veliko vprašanje je, ali ima takšen koncept, torej koncept unilateralizma,
možnosti za uspeh. Sam sem globoko prepričan, da se tudi ZDA, tudi ob
še hitrejšem prihodnjem tehnološkem razvoju, ne morejo zadostno izoli-
rati v obrambnem smislu in zadostno zavarovati pred nevarnostmi sve-
tovnih razlik, nesorazmerij in napetosti in da takšna enostranska politika
ne bi pripeljala do želenih rezultatov niti ZDA, kaj šele ves ostali svet. In
da se ZDA preprosto morajo vračati v multilateralizem, če želijo nadalje-
vati svoj uspešni razvoj. 

Navsezadnje so bile na gospodarskem področju ZDA glavni promotor
gospodarskega razvoja, svetovne trgovine, in vračanje v unilateralizem,
ki ga v zadnjem času zasledimo pri ZDA, tudi s tega vidika nekako ni
smiseln odgovor. Pomeni vračanje v nekaj, kar bo prizadelo tudi ameriš-
ko gospodarstvo, navsezadnje tudi njihovo tehnologijo in standard, da o
nezmožnosti izoliranja pred okoljskim onesnaževanjem ne govorimo.

Evropski in ameriški model imata seveda veliko skupnega, zadnje čase
pa so se razlike med njima močno povečale. Vendar če bi bil evropski od-
govor na ameriški unilateralizem sedaj podoben, podobno unilateralen
ali obramben, in bi šel v smeri krepitve Evrope ali grajenja združene
Evrope kot odgovor na ameriški unilateralizem, bi bilo to seveda spet
zelo slabo za ves svet, tudi za Evropo.

Svet ima možnosti, da preživi in da najde odgovore na izzive globaliza-
cije samo v primeru, če bodo ZDA in Evropa znale ohraniti in povečati
svoje sodelovanje pri reševanju glavnih svetovnih problemov. Tudi ob se-
danjih transatlantskih težavah in napetostih je za Evropejce in Američa-
ne odgovor, da se vrnejo k sodelovanju in multilaterizmu. Po iraški krizi
se zdi, da se zavedanje o brezperspektivnosti takšnega različnega razvoja
na obeh straneh krepi. Na obeh straneh Atlantika vidimo prizadevanja,
da bi se zmanjšala škoda, ki je nastala po iraški krizi. Ta škoda ni majhna
in njenih posledic ne bo možno odpraviti kar čez noč. 

ZDA večkrat očitamo njihovo premajhno angažiranje pri vprašanjih,
kot sta svetovna revščina in varovanje okolja, in veliko vprašanje je, ali si-
stem lahko proizvede drugačne, bolj altruistične politike. Verjetno institu-
cije sistema težko bistveno spremenijo svoje delovanje in začnejo bistve-
no drugačno politiko. Dejstvo je, da zavest o soodvisnosti v tem svetu v
ZDA ni prisotna nič manj kot v Evropi. Neko konstantno prizadevanje za
zviševanje zavesti o soodvisnosti in pritisk javnosti, večje angažiranje v
svetovnih problemih bi lahko bili bolj učinkoviti. V tem kontekstu vidim
protiglobalizacijska gibanja, razen ekstremnih oblik, v katerih civilne
družbe izvajajo pozitiven pritisk na okostenele institucije – državne in
multinacionalne, da bi te postale bolj učinkovite in poiskale boljše rešitve. 

Tu je še vloga multinacionalk, neodvisnega »biznisa«, ki obvladujejo
svetovna gibanja. Tudi v multinacionalkah bo s pritiskom javnosti in
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držav in z notranjim zavedanjem (znotraj multinacionalk) o soodvisnosti
prišlo do sprememb v njihovem gospodarskem razvoju in prioritetah.
Lansko poletje sem sodeloval na seminarju, na katerem so bili prisotni
nekateri svetovni politiki, kulturniki in predstavniki velikih multina-
cionalk in opogumilo me je spoznanje, da prav slednji vse bolj razmišlja-
jo o negativnih vplivih globalizacije, kot so vplivi na okolje, vzdrževanje
socialne pravičnosti itd.

Kakšna je vloga manjših držav v takšnem svetu? Vključujemo se v
evropski model, ki je za nas bolj sprejemljiv, EU daje večji poudarek traj-
nostnemu razvoju, vendar težave obstajajo. Skupna kmetijska politika,
denimo, povzroča silne težave tretjemu svetu. Slovenija kot manjša drža-
va se vključuje v multinacionalne institucije, ki so relevantne, sem sodijo
tako OZN, EU kot NATO. Znotraj takšnega sveta je pomembno delova-
nje Slovenije tudi v okviru regionalnih povezav, posebno vlogo naše
države vidim zlasti v dialogu z državami JV Evrope. Manjša država z
vključevanjem v integracije maksimira svoje interese in se v mednarod-
nih institucijah uveljavlja nesorazmerno glede na svojo moč ter ima
lahko večji vpliv. 

Pri opozarjanju na ta vprašanja igra pomembno vlogo civilna družba,
stroka. In vaš prispevek na Slovenskih politoloških dnevih bo pripomo-
gel k razreševanju teh problemov. Želim vam uspešno delo in uspešen
dialog.
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UVOD

MILAN BRGLEZ IN DRAGO ZAJC1

Procesi globalizacije so mnogodimenzionalni in zadevajo cel svet,2 zato
se tudi Evropska unija (EU) in male države (Republika Slovenija – RS – je
primer zanje) morajo odzivati, če želijo na te procese kakorkoli sovplivati
in jih sooblikovati. Ves ta preplet odnosov in procesov predstavlja zelo
specifičen izziv tudi za proučevanje in poučevanje politologije ter njeno
mesto in vlogo kot znanosti in stroke v (slovenski) družbi in mednarodni
skupnosti. Znotraj te kompleksne problematike so bili umeščeni Sloven-
ski politološki dnevi 2003, ki so pod naslovom »Globalizacija in vloga
manjših držav (Slovenija v procesih globalizacije)« in v organizaciji Slo-
venskega politološkega društva (SPOD) potekali v hotelu Metropol v Por-
torožu med 29. in 31. majem 2003. 

Tam so bile predstavljene prve verzije prispevkov, ki smo jih izbrali in
zbrali v pričujočem zborniku. Ker pa naš namen ni bil preprosto izdati še
enega zbornika referatov, smo avtorje naprosili, da svoje prispevke us-
trezneje osmislijo glede na odzive, ki so jih bili deležni v razpravi, pri če-
mer pa naj bi jih tudi primerno umestiti znotraj raziskovalnih polj njiho-
vega siceršnjega proučevanja. Skupaj z usmerjanjem njihove pozornosti
tudi na primerni znanstveni ‘aparat’, ki zlasti zahteva ustrezno do-
kumentiranje ali drugačno podkrepitev znanstvenih trditev, pa tudi
razvijanje argumentov, so te zahteve privedle do zbornika znanstvenih
prispevkov, ki vam ga ponujava v branje in premislek.

Zavedava se, da pričujoče uvodno poglavje gotovo ne more nadomesti-
ti natančnejšega seznanjanja s posameznimi prispevki. Tudi zato jih ne
namerava obnavljati, ampak bova predstavila logiko njihovega razvrš-
čanja oz. uvrščanja v globalne, evropske, slovenske oz. nacionalne ter
politološko-disciplinarne kontekste. Zaradi mnogodimenzionalne in pro-

1 Mag. Milan Brglez je visokošolski sodelavec na Fakulteti za družbene vede in pod-
predsednik SPOD, dr. Drago Zajc pa izredni profesor na Fakulteti za družbene vede
in predsednik SPOD.

2 Seveda je potrebno ločevati, kako ti procesi zadevajo cel svet. Predvsem ni cel svet
enako (še manj pa enakopravno) vanje vključen. Zadevajo jih torej predvsem v točki
rezultatov, ko postanejo procesi globalizacije pomembni tako za strukturno izključe-
ne skupine prebivalstva (npr. trajno nezaposljive) razvitega sveta kot za strukturno
izključene dele sveta (npr. Afriko kot regijo). 
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storsko-časovne povezanosti vprašanj je osnovni problem, s katerim sva
se kot urednika soočala, predstavljajo vprašanje, kako razporediti pris-
pevke, da ne bi že z razvrščanjem zabrisala povezave med posameznimi
konteksti, ki so v prispevkih avtoric in avtorjev razvidni. Zato bralke in
bralce opozarjava, da prispevki ne ‘komunicirajo’ zgolj znotraj posamez-
nih delov zbornika, ampak tudi neodvisno od teh dizkurzivno (linearno)
zastavljenih pregrad.

Zbornik odpirajo prispevki, ki se ukvarjajo z procesi globalizacije kot
globalnimi vprašanji (I. del). Na tej na videz najbolj abstraktni ravni
danes globalizacijske ‘logike’ dopolnjujejo in ponekod nadomeščajo kla-
sično logiko mednarodnih odnosov, če jo razumemo predvsem kot logiko
meddržavnih odnosov. Znotraj te globalne perspektive so umeščeni pris-
pevki, ki obravnavajo evropsko odgovarjanje na globalizacijske izzive (II.
del) kot strategijo rekonstruiranja Evrope (zlasti EU). Slednja je zanimiva
tudi zato, ker odpira nove možnosti delovanja ‘slovenskih’ (tako ali dru-
gače povezanih z RS) akterjev, ki jih opiranje zgolj na ‘lastne sile’ gotovo
ne bi prineslo. Tretji del skuša odgovarjati na vprašanja prilaganja (male)
države na globalizacijske izzive, pri čemer se osredotoča tako na znotraj-
državne zmožnosti kot na zunajdržavne priložnosti v globaliziranem (in
evropeiziranem) okolju. Končni, četrti del skuša problematizirati zmož-
nosti in priložnosti, ki obstajajo v slovenski politologiji in družbo-
slovnem izobraževanju za razvijanje ‘človeškega kapitala’ RS v smereh,
ki jih procesi globalizacije (in evropeizacije) ne bodo obšli ali strukturno
izločili. 

Seveda noben od navedenih delov ni mogel biti popolnoma obdelan.
Trditi kaj takega bi bilo tudi načeloma arogantno do znanj in védnosti, ki
so jih razvili v svetu, pa tudi tistih, ki morda obstajajo pri nas, pa v zbor-
nik niso bila vključena. Zato skromneje meniva, da zbrani prispevki
predstavljajo primerno osnovo za nadalje raziskovanje. V tem duhu Vas
tudi vabiva, da se z njimi soočite.

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX
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GLOBALIZACIJA 
NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETU

MARJAN SVETLIČIČ1

1. UVOD

Razlike v porazdelitvi dohodkov v svetu, merjene z Gini koeficientom, so
se od leta 1820 večale. Zviševala se je življenjska doba in izboljševal do-
stop do pitne vode (glej Tabelo 1). Vprašanje, kaj je vzrok poglabljanju
razlik, je eno temeljnih vprašanj, saj niso redke analize, ki kažejo, da bolj
enakomerna porazdelitev dohodkov spodbuja razvoj. Ključno vprašanje
torej je, kolikšno vlogo pri tem poglabljanju razlik je oziroma igra globali-
zacija, kapitalizem kot sistem ali pa tranzicija, in kako se odzvati na glo-
balizacijo.

Kindleberger deli opazovalce globalizacije v tri skupine. V hipergloba-
liste, ki menijo, da se svet giblje v smeri ene politične, ekonomske in
družbene enote. Milanovič pravi, da takšni »naivneži« menijo, »da je glo-
balizacija avtomatična ‘deX ex machina’, ki rešuje vse tegobe tega sveta«
in zanemarjajo maligno stran tega procesa (2003: 667, 668). Prepričani
so, da globalizacija sama po sebi vodi v konvergenco med državami.
Druga skupina so skeptiki,2 ki so prepričani, da se državam ne majejo tla
pod nogami, da so države tu in bodo obstale in da je globalizacija le blod-
nja. Končno so tu še transformatorji, ki ocenjujejo učinke globalizacije na
bolj celovit način (Kindleberger, 2000: 17). Podobnega mnenja je tudi
Giddens (1997: 4), le da izrecno omenja le dve skupini, hiperglobaliste,3
predvsem med poslovneži na eni ter globalo skeptike na drugi strani.
Oboji so po njegovem mnenju v zmoti. Prvi zato, ker menijo, da je globa-
lizacija šele na začetku ne pa na koncu procesa, drugi pa zato, ker se z
globalizacijo v svetu dejansko le odvijajo temeljne spremembe, ki jih ne
gre podcenjevati.4 Implicitno tako tudi on misli, da obstaja še tretja sku-

XXPRVI DEL XX

1 Dr. Marjan Svetličič je redni profesor na Fakulteti za družbene vede in predstojnik
Centra za preučevanje mednarodnih odnosov.

2 Vzrok za poglabljanje razlik med in v državah, za rastoči kriminal, terorizem, bolez-
ni in za vse druge tegobe tega sveta iščejo prav v globalizaciji. 

3 Med strokovnjaki med njih uvršča K. Ohmaeja (1994).
4 Paul Hirst in Grahame Thompson (1999), ki menita, da globalizacija ne ukinja drža-

ve, sta primer takšnega podcenjevanja, meni Giddens.
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pina, ki gleda na globalizacijo realno, le da je ne imenuje. Sam bi to sku-
pino v tem sklopu zato imenoval kar realiste. 

Odnos do globalizacije z zornega kota tradicionalne levice in desnice
pa je presenetljivo precej nepregleden. Giddens meni, da je mnenje
skeptikov blizu levici, ker »globalizacija ni nič novega« ali ker je le malig-
na tvorba. Obenem pa je antiglobalizacijska naravnanost za internacio-
nalistično levico težavna. Z malignostjo globalizacije pa se po Milano-
vićevem mnenju strinja tudi konservativna in pogosto ksenofobična
desnica, zlasti v Evropi (2003: 668).

Vprašanje porazdelitve koristi in stroškov se nanaša na neenakosti
med državami, na neenakosti znotraj držav in ne nazadnje prebivalci
sveta nasploh. Naletimo pa na probleme takoj, ko skušamo ugotavljati,
kaj te neenakosti povzroča. Ali je to globalizacija, ali je to odpiranje gos-
podarstev oziroma politike in strategije držav nasploh, mogoče tranzicija,
uvajanje tržne ekonomije, zemljepisni položaj, gibanje svetovnih cen?
Gre morda globalizaciji pripisati zniževanje stopenj rasti ali pa je zniže-
vanje stopenj rasti krivo za odpiranje v svet oziroma obratno, zapiranje
pred njim? Še težje pa je ugotoviti, kakšen delež pri tem igrajo posamez-
ni dejavniki. 

Maddisonova (1995) ugotovitev, da so v zgodovini človeštva vedno zao-
stali tisti predeli sveta, tiste države, ki so izgubile stik s svetom, vzbuja
dvom v preprosto tezo, da je globalizacija kriva za vse. Dvom sejejo tudi
mnogi konvertiti, ki so v mladosti zagovarjali odcepitev od izkoriščeval-
skega svetovnega trga ali pa so v njem iskali odgovor za zaostajanje (de-
pendencisti), kasneje, ko so prišli na oblast, pa so pričeli svoje države odpi-
rati tujemu kapitalu.5 Ali pa tisti radikali, ki so svetovali deželam v razvoju
odcepitev od svetovnega trga, toda tiste, ki so to storile, so se počasneje
razvijale od tistih, ki so na v svetovnem trgu iskale svoje priložnosti. 

V tem prispevku sem si zadal nalogo pregledati obstoječe analize, ki
iščejo odgovore na vprašanje, v kolikšni meri gre globalizaciji pripisati
krivdo za poglabljanje razlik med državami, saj so razlike med državami
pomembnejši dejavnik poglabljanja prepada med Severom in Jugom kot
pa razlike znotraj držav. Vpliv globalizacije na razlike znotraj držav puš-
čam v tem prispevku bolj ob strani, lotevam se jih le tam, kjer se zdi
nujno z vidika analize razlik med državami. Izhajam iz osnovnih teoretič-
nih premis, nato bom nakazal temeljne metodološke probleme merjenja
učinkov globalizacije in smeri kavzalnosti med globalizacijo in neena-
kostjo in/ali rastjo oziroma liberalizacijo. V tretjem delu sledi prikaz po-
glavitnih kazalcev, ki ponazarjajo vpliv globalizacije na porazdelitev do-
hodkov med državami. V sklepu pa bom podal poskus skupne ocene
razmerja med globalizacijo in neenakostmi med državami in na ta način
prispevati k temu, da razprava o globalizaciji preneha biti dialog med
gluhimi in se končno osredotočil na to, kaj storiti.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

5 Nekaj primerov navajam v Svetličič (1996).
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KAJ PRAVI TEORIJA?

Izjemno težko je opredeliti teoretične temelje za analizo vplivov globali-
zacije na porazdelitev dohodkov med in znotraj držav, ker ni posebne
teorije globalizacije. Lažje je govoriti o različnih paradigmah, v smislu
prevladujočih prepričanj avtorjev glede učinkov in vzrokov nastanka glo-
balizacije, kot pa o robustni teoriji niti zagovornikov niti nasprotnikov
globalizacije. Vsi se v svojih analizah dejansko oklepajo drugih teorij.
Zato bi moral celovit teoretičen okvir poseči v niz različnih, ne le eko-
nomskih teorij, kar pa presega cilje tega prispevka.

Temeljni postulat teorije mednarodne menjave in s tem mednarodnih
ekonomskih odnosov (MEO) nasploh je, da so le ti koristni za vse države
udeleženke, posebej za tiste, ki bolj zaostajajo, saj za svoj izvoz dobijo bis-
tveno več kot pa bi bile same sposobne proizvesti. Mnoge krute Ricardove
predpostavke sicer ne vzdržijo testa sodobnosti, toda osnovno načelo pri-
merjalnih prednosti, da gre državam po mednarodni menjavi bolje kot
pred njo, saj se jim dvigne blaginja, ostaja. Sprememba predpostavk le
oslabi delovanje načela, ne spremeni pa smeri učinkov, tako kot počasno
padanje lista papirja ne ogroža zakona gravitacije, ker nanj vplivajo še
druge sile (upor zraka itd.). Seveda pa Ricardo nikdar ni trdil, da je med-
narodna menjava koristna za vsakega prebivalca posebej, pač pa, da je
koristna za trgujoče dežele. Nekdo lahko zgublja, zato pa drugi, zahvalju-
joč MEO, zaslužijo več kot prvi izgubijo. Zato jim je potrebno kompenzi-
rati del teh izgub (načelo redistribucije) zato, da bi bilo vsem prebivalcem
države v povprečju bolje po MEO, kot pa če se ne bi trgovalo s tujino.

Posodobljena in bolj standardna, a še vedno statična neoklasična teori-
ja mednarodne menjave Heckscher-Ohlinova-Samuelsonov (HOS) model
trdi, da mednarodna menjava vodi v izenačevanje cen proizvodnih dejav-
nikov ob mednarodno negibljivih dejavnikih v obeh trgujočih državah
ob, za današnje razmere herojski predpostavki, da imata obe državi do-
stop do enake tehnologije in s tem prispeva k zmanjševanju razlik med
deželami. Kot posledica mednarodne menjave se namreč zvišajo plače
kvalificiranih delavcev v deželah izvoznicah kapitalnih dobrin in zvišajo
plače nekvalificiranih delavcev dežel, ki izvažajo delovno intenzivno
blago. Obenem pa, kot pojasnjuje O’Rourke na primeru ZDA in Mehike,
trgovina vpliva ne le na zvišanje plač kvalificiranih ter znižanje plač nek-
valificiranih v ZDA, pač pa vzporedno viša plače nekvalificiranih v Mehi-
ki ter znižuje kvalificiranih. Tako trgovina povečuje razlike v plačah v
ZDA in zmanjšuje v Mehiki. V isti smeri deluje tudi izvoz nekvalificira-
nih delavcev iz razvite države v manj razvito ter izvoz kvalificiranih de-
lavcev iz razvite v manj razvito državo (2002: 41). Ko pa odmislimo tak-
šen enostaven model lahko ugotovimo, da ima razvita država boljšo
tehnologijo in s tem višje ne pa nižje plače kvalificiranih delavcev v pri-
merjavi s tistimi v manj razvitih državah. Trgovina v takem primeru sku-

XXPRVI DEL XX
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paj z migracijo nekvalificiranih delavcev, enako kot zgoraj poveča razlike
v plačah v ZDA in zmanjša razlike v Mehiki, toda migracija kvalificiranih
delavcev z Juga na Sever deluje obratno na neenakosti plač v obeh drža-
vah. Ena vrsta globalizacije (trgovina) ima tako zelo različne učinke na
neenakosti kot druga vrsta (migracija) (O’Rourke, 2002: 41). V nasprotju
s teoretičnimi predvidevanji, po katerih naj bi se v DVR povečalo povpra-
ševanje po nekvalificirani delovni sili, se povečuje povpraševanje tudi po
kvalificirani (na primer zaradi tujih neposrednih naložb v takem sektor-
ju, op. MS), če je ta komplementarna kapitalu in tako prispeva poglablja-
nju razlik v plačah (O’Rourke, 2002: 41). Trgovina in gibanje kapitala
imata nasprotno usmerjene učinke, zato je seveda potrebno upoštevati
moč enega in drugega učinka. Ker je delo danes manj gibljivo kot blago,
je tako učinek delovanja trgovine praviloma močnejši kot v času velikih
migracij iz Starega v Novi svet. Če pa liberalizacija in tuje neposredne na-
ložbe (TNN) začnejo uvajati zahtevnejše proizvode v manj razvito deželo,
se hkrati poveča povpraševanje po kvalificiranih delavcih, kar seveda
dviguje njihove plače. 

Že površni opazovalec pa lahko kaj hitro ugotovi, da med državami
obstajajo ogromne razlike v plačah. To lahko razložimo z uporabljenimi
predpostavkami tega modela. Najpomembnejše so tri. Prvič, trgovina de-
jansko ne izenači cene faktorjev, če imajo, kar je realnost, države različne
tehnologije. Država z boljšo tehnologijo bo imela višje cene faktorjev.
Tudi cene blaga se ne izenačujejo. Eden od razlogov so transportni stroš-
ki, drugi carine. Ne nazadnje tudi predpostavka, da obe državi proizvaja-
ta obe vrsti blaga ne drži nujno, ker se ena (zlasti če je mala) lahko spe-
cializira le v proizvodnjo enega blaga. To pomeni, da bi se cene faktorjev
dejansko izenačevale med državami s približno enako obdarjenostjo z
dejavniki. Drugače povedano, teoretično je več možnosti za konvergenco
dohodkov med državami na podobni razvojni stopnji, ne pa med tistimi,
med katerimi so velike razlike.

Teoretično lahko sklenemo, skupaj z O’Rourkejem (2002: 42), da so
učinki globalizacije na porazdelitev dohodkov znotraj države ambivalent-
ni. Globalizacija vpliva na cene dejavnikov po deželah različno glede na
standardne HOS razloge. Različne oblike MEO imajo prav tako različen
vpliv. Le ta je tudi različen, če gre za mednarodno gibanje dejavnikov in
so ti medsebojno komplementarni ali pa se nadomeščajo. Zato O’Rourke
sklene, da se lahko vprašanje vpliva globalizacije in dileme s tem v zvezi
razreši le empirično (2002: 42), skratka, da ne obstaja samo en (teoreti-
čen) odgovor. 

Sodobnejši pristopi so dinamičnejši in zato odgovore še razširjajo. Po
Grossmanu in Helpmanu (1991), že predstavnikoma »novih teorij rasti«,6
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6 Za razliko od neoklasičnih modelov, ki predpostavljajo popolno konkurenco in teh-
nološke spremembe kot zunanji dejavnik, ta pristop vpelje nepopolno konkurenco
in obravnava tehnologijo kot endogeno.
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ki ponujajo dinamično interpretacijo vloge mednarodne menjave v rasti,
trgovino med Severom in Jugom poganjajo razlike v obdarjenosti z
dejavnikom kvalificirane in nekvalificirane delovne sile. Posledica je
konvergenca cen dejavnikov, tako da se neenakosti v plačah na Severu
povečujejo in zmanjšujejo na Jugu.7 Tako mednarodna menjava (če se
predpostavlja, da je človeški kapital zunanji dejavnik in raziskave in raz-
voj bistvene) pospešuje tehnični napredek v DVR in upočasnjuje v razvi-
tih državah. Vzrok; stroški inovacij se znižujejo v deželah v razvoju
(DVR), v razvitih državah pa rastejo. V takem primeru trgovina vodi v
konvergenco. Po drugi strani pa Stokeyev model vodi v divergenco, če tr-
govina v manj razviti in mali državi vodi v zmanjševanje plač kvalificira-
ne delovne sile, ker zmanjša spodbudo za pridobivanje veščin in s tem
upočasnjuje rast. Očitno so rezultati tudi v tem primeru teoretično ambi-
valentni (O’Rourke, 2002: 42), odvisni so pač od položaja in politik.

Lahko si pomagamo tudi z inverzno različico Stolper-Samuelsonovega
teorema, ki bi pomenila, da bi odprava carin (torej liberalizacija/globali-
zacija) odpravila dvig nagrad tistega dejavnika v deželi, ki se intenzivno
uporablja v proizvodnji zaščitenega izdelka. Le-ta bi teoretično potiskala
nagrade dejavnikov, ki se intenzivno uporabljajo v poprej zaščitenem
sektorju, navzdol in relativno dvigovala tiste, ki se pri tem manj intenziv-
no uporabljajo. Posledica bi tako lahko bila konvergenca dohodkov. 

Morda še bolj uporabljiva je neoklasična analiza mednarodnih preto-
kov kapitala. Ta, ob vseh togih in za današnjo rabo precej neživljenjskih
predpostavkah, kaže, da bi takšno mednarodno gibanje kapitala lahko
vodilo v konvergenco dohodkov kapitala. Dohodki kapitala države, ki in-
vestira v tujini, se povečujejo, zmanjšujejo pa se dohodki tistih domačih
kapitalistov dežele, kjer se investira, ki so bili poprej višji. Obe državi v
celoti pridobita. Obenem pa v obeh državah, investitorici in prejemnici,
poteka prerazdelitev dohodkov med delom in kapitalom. V deželi inve-
stitorici pridobiva kapital na račun dela, v deželi prejemnici pa obratno,
pridobiva delo in izgublja kapital. Končni rezultat je torej odvisen od raz-
like med pridobitvami in izgubami dela v eni oziroma drugi državi. Bližje
po razvoju sta si državi, verjetneje je, da bo prišlo do enakomernega po-
rasta oziroma izgube in ravno obratno, če sta si zelo različni. Izenačeva-
nje donosa na kapital pa bi ohranjalo obstoječe stanje. Odločilno za kon-
vergenco ali divergenco kot posledico gibanj kapitala so torej njegovi
učinki na dohodek, ki pripada delu.

Medtem ko so teorije mednarodne menjave statične, teorije rasti vna-
šajo dinamiko, ki je potrebna, če želimo ugotoviti, kako rast vpliva na
neenakost oziroma, kako odpiranje ob rasti vpliva na neenakosti poraz-
delitve rezultatov rasti. Solowova tradicionalna teorija rasti (1956) trdi, da
rast temelji na tehnološkem napredku, ki lahko prihaja od znotraj ali od
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7 Delavcem v uvoznih sektorjih v razvitih državah se plače zmanjšujejo, kvalificira-
nim v DVR, ki delajo za izvoz, pa povečujejo.



20

zunaj. Odpiranje, uvoz tehnologije ali TNN torej pomenijo spodbudo raz-
voju, če spodbudijo inovacije, sicer pa je njihov učinek le kratkoročen,
saj trajajo le dokler ne bi prišlo do upadanja donosov. Globalizacija naj
bi torej pod določenimi pogoji, če uvoz tehnologije spodbuja tudi domače
kreiranje znanja, delovala pozitivno. 

Nobelovec Kuznets (1955) je postavil znamenito obratno U krivuljo, po
kateri se razlike v začetnih fazah rasti večajo (torej v manj razvitih drža-
vah) in zmanjšujejo v kasnejših fazah (torej v razvitih). So pa ti učinki od-
visni od obsega dela in kapitala, ki jo država posveti najbolj dinamični
industriji, nosilki razvoja. To pomeni, da učinki niso avtomatični, pač pa
odvisni od strategije države. Njegova teorija torej implicira, da so učinki
globalizacije različni glede na razvojni stadij in politiko države. V razvi-
tejših bi se manjšale in večale v manj razvitih. To pa pomeni, da statično
ne bi prihajalo do konvergence, dokler nerazvite države ne bi dosegle viš-
je stopnje razvoja. Potrebno je torej doseči določeno stopnjo razvoja, nad
katero lahko odpiranje deluje spodbudno na rast in zmanjševanje razlik,8
pri zelo nizkem BDP pa se razlike z odpiranjem v svet večajo (Milanović,
2002). Politično sporočilo tega je, da prezgodnje odpiranje lahko škodi,
da morajo države torej ustvariti ustrezne predpogoje, da bi odpiranje,
torej globalizacija, lahko pozitivno prispevala k razvoju. »Izkušnje zad-
njih dveh desetletij so jasne: dežele, ki so se v od sredine 1970. let hitro
razvijale so tiste, ki so namenile velik del BDP-ja naložbam in vzdrževale
makroekonomsko stabilnost« (Rodrik, 1999: 137).

Dinamične teorije rasti, zlasti najsodobnejša teorija endogenega razvo-
ja (Romer, 1990; Lucas, 1988) nakazuje, da so učinki lahko zelo različni,
saj je razvoj posledica endogenih silnic (inovacij, oblikovanja tehnologij
in znanja), ki se, zaradi različnih politik, ki jih izvajajo države, od katerih
je trgovinska le ena, lahko bistveno razlikujejo. To je odvisno od politike
države, od razprševanja znanja od tehnološkega voditelja k tistemu, ki
zaostaja (Bučar in Stare, 2003: 28). Na splošno teorije endogene rasti
glavno pozornost posvečajo temu, kako porazdelitev dohodkov vpliva na
rast, ne pa kot prejšnja razvojna ekonomika, kako rast vpliva na porazde-
litev dohodkov. Prav s pomočjo te porazdelitve je mogoče v precejšnji
meri razložiti, zakaj so se po drugi svetovni vojni uspešneje razvijale azij-
ske, ne pa latinsko ameriške države. Prve so izvedle zemljiško reformo in
tako zmanjšale neenakomerno porazdelitev dohodkov v svojih državah.
S tem so bile tudi politično stabilnejše kot pa latinsko ameriške, ki imajo
veliko bolj neenakomerno porazdelitev dohodkov in posledično tudi več-
je politične nestabilnosti. Klaus Deininger ter Lyn Squire sta celo izraču-
nala, da 5 % povečanje produkta, ki gre srednjemu razredu, lahko prispe-
va pospešeni rasti za 3/5 % (Economist, okt. 1996: 94).
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8 Milanović (2002) omenja nivo dohodka držav trojnega C (v angleščini seveda), to so
Kolumbija, Čile in Češka. Odpiranje pri njih povečuje relativni delež spodnjega in
srednjega decila prebivalcev.
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Lucasov model (2000) kaže, da bi se razlike z globalizacijo lahko veča-
le. Model predvideva svetovno Kuznetsovo krivuljo, po kateri se danes
nahajamo na vzpenjajočem delu, približujemo se prelomni točki, po ka-
teri bi se lahko začela dogajati konvergenca (O’Rourke, 2002: 62). K temu
vodi tudi zmanjševanje razlik v cenah in pospeševanje specializacije. 

Analize radikalno usmerjenih avtorjev, ki se sicer niso ukvarjali z glo-
balizacijo, vidijo temeljni vir problemov v svetovnem kapitalizmu. Glo-
balizacija kot sinonim za odpiranje v svet in kapitalizem, bi tako bila
kriva za neenakomeren razvoj in druge probleme. Med njimi izstopa, se-
veda danes v tranzicijskih državah popolnoma pozabljeni, sicer klasikom
ob bok postavljeni Marx, ki je verjetno kar prvi približno označil globali-
zacijo.9 S svojimi evrocentrističnimi pogledi vidi v industrijsko razvitih
državah prihodnost manj razvitih. V bistvu je zanj nerazvoj posledica
premalo, ne pa preveč kapitalizma v manj razvitih državah. »Če hoče
buržoazna doba zgodovine ustvariti materialno osnovo novega sveta,
mora razviti vsesplošne medsebojne zveze, osnovane na vzajemni sood-
visnosti ljudi in tudi sredstva za te zveze…« (Marx, 1975, citirano po Svet-
ličič, 1985: 226). Podobno tudi Kardelj, ki trdi, »da je integracija (sedaj bi
lahko rekli globalizacija, op. MS) dela in sredstev, oziroma kapitala, v po-
gojih, ki jih ustvarja moderna tehnologija, nezadržna in napredna kom-
ponenta razvoja proizvajalnih sil. Vendar bo to svojo vlogo odigrala le v
tisti meri, v kateri bi se osvobajala eksploatacije, ki jo vsiljuje monopoli-
stični kapital in razni sistemi ekonomskega in političnega hegemonizma«
(1975: 34). Rešitev za neenakomeren razvoj marksisti torej vidijo v spre-
membi razrednih odnosov. Slabost pa je, da so se politični ali strateški
sklepi praviloma pokazali kot napačni. 

Stališča današnjih protestnikov proti globalizaciji dišijo po neomarksi-
stičnih stališčih, čeprav gre v obeh primerih za silovite razlike med posa-
meznimi strujami. Zastopniki odcepitve različnega izvora in usmeritev
prav zaradi slabosti svetovnega sistema predlagajo odcepitev od njega.
Nekateri zagovarjajo odcepitev nasploh (Amin, 1974, 1977; Frank, 1969)
drugi so manj radikalni in selektivni. Predlagajo postopno in dimenzio-
nirano vključevanje v svetovni trg (šola odvisnosti, zagovorniki uvozne
substitucije). Emmanuel pa meni, da delavci razvitih držav izkoriščajo
delavce v DVR s pomočjo mehanizma neenake menjave (1969). 
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9 V Komunističnem manifestu je namreč napisal, »da potreba po stalno večjih trgih za
izdelke, žene buržuazijo po celi zemeljski krogli (globe)… Buržuazija tako daje pro-
izvodnji in porabi kozmopolitski značaj… Namesto lokalne izključenosti imamo uni-
verzalno soodvisnost« (Marx in Engels, 1848/1967: 83). 
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METODOLOŠKI PROBLEMI

Merjenje vpliva globalizacije na neenakosti je metodološko izjemno za-
pleteno področje. Prvi problem je, kdaj se je sploh začela. Večina meni,
da se je začela že v devetnajstem stoletju, redkeje pa, da celo že prej.
Drugi problem je, kaj je enota analize; ali so to države, njihove skupine
(kako jih opredeliti?), ali posamezniki. Milanović (2003: 1) razlikuje tri
koncepte merjenja neenakosti:
• Netehtana mednarodna neenakost, merjena po državah na temelju na-

cionalnih računov (BDP ali nacionalni dohodek po prebivalcu). Ta se
izračunava kot razlika med dohodki revnih in bogatih znotraj države,

• Tehtana mednarodna neenakost, merjena po državah10 (tehtano po
prebivalcih) na temelju nacionalnih računov (meri se med povprečnim
posameznikom v vsaki državi (op. M. Svetličič) in

• »Resnična svetovna individualna neenakost«, merjena po gospodinjs-
tvih po srednji vrednosti razpoložljivega dohodka11 po konceptu izdat-
kov ne pa dohodkov.

Vsi trije pristopi temeljijo ali na tržnih tečajih ali pa tečajih po pariteti
kupne moči (PKM). Njihovo razlikovanje je izjemno pomembno, saj vsak
daje različne empirične rezultate. Z izjemo »resnične neenakosti« se igno-
rira neenakost znotraj držav. Po prvem pristopu se je neenakost v zadnjih
20 letih povečala po vseh analizah. Po drugem pristopu so se neenakosti
zmanjšale (zahvaljujoč uspehom Kitajske), po tretjem pa so rezultati meša-
ni: nekateri menijo (Milanović, 2002; Dowrick in Ackmal, 2001), da se je
povečala, padla pa je po analizah Sala-i-Martina (2002) ter Dollarja in Kra-
aya (2001a). Ni pa se spremenila po Bourgiggnonu in Morrisonu (2000).

Ker so tečaji PKM praviloma višji, so posledično manjše razlike v do-
hodkih med državami. Tehtani podatki po državah s številom prebivalcev
dajejo ustreznejše podatke. Ni namreč mogoče zanemariti razlike med
državo s preko milijardo prebivalcev in tako, ki jih ima 1000 krat manj.
Dualistično razvite države se lahko razdelijo na področja, ker med njimi
lahko obstajajo bistvene razlike. Takšna metoda povečuje razlike med dr-
žavami. Gini koeficient lahko izhaja iz predpostavke enakomerne poraz-
delitve dohodkov med vsemi prebivalci v državi ali pa se upošteva različ-
no porazdelitev na osnovi vzorcev, ki upoštevajo različno porazdelitev
med gospodinjstvi. Analize kažejo, da izračuni na temelju vzorcev siste-
matično podcenjujejo razlike v individualnih dohodkih (opomba 5 v Cor-
nia, 2003: 4).

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

10 Problem s takim merjenjem je, da »10 odstotna rast na Kitajskem, ki izboljša blagi-
njo 1,2 milijarde ljudi, šteje enako kot 10 odstotna rast Lesota, ki izboljša blaginjo le
nekaj milijonov ljudi« (Sala-i-Martin, v Loungani, 2003: 74).

11 Podatki BDP po prebivalcu vsebujejo stvari, ki jih razpoložljivi dohodek ne vključu-
je (na primer nerazporejene dobičke, pa amortizacijo, zaslužke v sivi ekonomiji itd.).
Zato so podatki po GDP praviloma višji kot pa podatki po razpoložljivem dohodku.
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Zato ne preseneča, da se rezultati študij, ki uporabljajo različne meto-
dologije, tako razlikujejo. Naslednji velik problem je, kako razmejiti vpliv
globalizacije na neenakost porazdelitve dohodkov med in znotraj držav.
Cornia trdi, sklicujoč se na različne avtorje, da je 60–90 % celotnih varia-
cij v dohodkih možno razložiti z razlikami med prebivalci sveta nasploh,
torej globalno neenakostjo, medtem ko razlike znotraj držav lahko poja-
snijo okoli 10–40 % variacij (2003: 4). To je bila tudi osnova za odločitev,
da se v tem prispevku osredotočam na razlike med državami.

4. GLOBALIZACIJA IN NEENAKOMERNI RAZVOJ V SVETU; 
EMPIRIČNI PODATKI

Stanje v svetu se je po nekaterih kazalcih ekonomskega in socialnega
razvoja bistveno izboljšalo, po drugih pa poslabšalo.

Tabela 1: Svetovna porazdelitev dohodkov in pričakovane življenjske
dobe – neenakomernega razvoja in revščine za izbrana leta

Leto 1820 1870 1910 1929 1950 1970 1992
Srednja vrednost 658.7 890.0 1459.9 1817.1 2145.5 3773.8 4962.0
dohodkov
(PKM* $1990)
Svetovno prebivalstvo 1057.0 1266.0 1719.0 2042.1 2511.3 3664.5 5459.1
Deleži dohodkov:
Zgornjih 10 % 42.8 47.6 50.9 49.8 51.3 50.8 53.4
Spodnjih 20 % 4.7 3.8 3.0 2.9 2.4 2.2 2.2
Delež zgornjih 10 %/ 9.1 12.4 16.8 17.2 21.2 23.4 23.8
spodnjih 20 %
Skupni kazalci 
neenakomernega 
razvoja
Gini koeficient 0.500 0.560 0.610 0.616 0.640 0.650 0.657
Standardni odklon 0.826 0.919 1.027 1.064 1.154 1.210 1.184
logaritma
Število revnih (v %) 94.4 89.6 82.4 75.9 71.9 60.1 51.3
Revščina ($2na dan,
upoštevaje inflacijo)
Skrajna revščina 83.9 75.4 65.6 56.3 54.8 35.6 23.7
($1 na dan)
Število revnih (milijoni)
Revščina ($2 na dan)
Skrajna revščina 886.8 954.0 1127.7 1149.7 1376.2 1304.7 1293.8
($1 na dan)
Pričakovana 
življenjska doba
Srednja vrednost 26.5 32.8 38.5 50.1 59.4 61.1
Theil indeks
(med državami) 0.012 0.045 0.046 0.025 0.012 0.013
Vir: Bourguignon in Morrison (2001, tabela 1; citirano po Bourguignon et al. 2003: 58).
* Pariteta kupne moči
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Tabela kaže različne rezultate glede na kriterij opazovanja. Nekateri ka-
zalci, kot na primer dohodek na prebivalca, so se izboljšali kar za 8 krat
(v obdobju 1950–1992 se je več kot podvojil), drugi, na primer porazdeli-
tev dohodkov, pa poslabšali (Gini koeficient, za 31 %).

Nekaj drugih izboljšav:
• Srednja vrednost svetovnega dohodka se je povečala hitreje kot pa šte-

vilo prebivalcev, globalni prebivalec je v povprečju bogatejši (po Sala-i-
Martin-u, 2003: 74)

• V zadnjih 50 letih se je povprečni dohodek na prebivalca v svetu pove-
čal za več kot 3 krat, svetovni BDP za 9 krat (UNDP, 1999: 25), čeprav
se je prebivalstvo »le« malo več kot podvojilo 

• DVR so dosegle v 30 letih (1960–1990) takšen napredek človeškega
razvoja, za katerega je bilo potrebno industrijskim državam 100 let.
Življenjski standard, stopnja pismenosti in vpis v šole ter dostop do
čiste vode se je bistveno izboljšal. Padla je tudi smrtnost dojenčkov,
otrok in žensk (UNDP, 1996: 12, citirano po Rondinelli in Behrman
2000: 66)

• Pričakovana življenjska doba se je od leta 1820 skoraj potrojila, (od
leta 1975 se je povečala za 50 %, vendar pa poslabšala v 18 državah, od
tega 10 afriških (UNDP, 1999: 130). Samo v Vzhodni Aziji se je povzpe-
la od 39 let leta 1960 na kar 69 let leta 2001 (Economist, 26 april 2003:
44).

• Od leta 1820 se je delež ljudi, ki živijo v revščini, bistveno zmanjšal, v
obdobju 1990–1999 celo v podsaharski Afriki (UNDP, 2002)

• več kot 70 % ljudi živi v pluralističnih demokracijah (UNDP, 1999: 25).
Leta 1985 je le 38 % ljudi živelo v demokracijah, leta 2000 pa že 57 %.
Delež tistih, ki živijo v avtoritarnih režimih, se je zmanjšal iz 45 na 
30 %12

• Vse države, razen srednje in vzhodnoevropskih držav ter članic Skup-
nosti neodvisnih držav (CIS), so izboljšale indeks človekovega razvoja
(HDI) v obdobju 1980–2000 (UNDP, 2002).
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12 To pa še ne pomeni, da globalizacija pozitivno vpliva na demokratizacijo niti da ob-
staja korelacija med demokraticijo in neenakostjo. Standardna politična ekonomija
sugerira, da demokratizacija krha neenakosti, kar pa empirične analize v zadnjem
času ne potrjujejo empirično prepričljivo. Gradstein et al (2001) sicer pravi, da »pre-
gled literature razkriva, da nekateri kazalci razkrivajo pozitivno zvezo med demo-
kracijo in enakostjo«. Res pa je, da imajo družbe, kjer se enakosti pripisuje velik
pomen, manj konfliktov s porazdelitvijo bogastva. Študije potrjujejo relativno šibek
učinek demokratizacije na enakost (le redko statistično signifikanten), kar še pose-
bej velja za predsedniške sisteme. Parlamentarni so bolj pro enakostni, kar velja
tudi za okolja s protestantskim ali pa mešanim verskim prepričanjem. Niti ne velja,
da bi bilo odpravljanje revščine dovolj za odpravo političnih nasprotij (Gradstein et
al., 2001). 
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Poslabšanje:13

• razkorak med bogatimi in revnimi se je zgodovinsko stalno poglabljal.
Leta 1960 je 20 % prebivalstva bogatih držav imelo 30 kratnik dohodka
20 % revnih, leta 1997 pa 74 kratnik. Razlika se zmanjša, če uporabimo
PKM; v tem primeru so ti odnosi le še 11 oz. 15, torej še vedno poslab-
šanje, vendar precej manjše (The Economist, 2002, July 20th: 68). Leta
1820 je bila razdalja med bogato in revno državo 1 : 3, leta 1913 1 : 11,
leta 1950 1 : 53, leta 1973 1 : 44 in leta 1992 1 : 72. Imetje treh najboga-
tejših ljudi je večje kot vseh najmanj razvitih držav in imetje 200 naj-
bogatejših ljudi večje od dohodkov 41 % svetovnega prebivalstva
(UNDP, 1999: 38).

• Še vedno je 1,3 milijarde ljudi brez čiste vode; eden od sedmih osnov-
nošolskih otrok ne hodi v šolo; okoli 840 milijonov ljudi je podhranje-
nih (UNDP, 1999: 28).

• Finančna in siceršnja nestanovitnost14 in ekonomska negotovost se
krepi, čeprav so nihanja dejansko manjša toda pogostejša.15

• Meje postajajo vse bolj porozne in prepuščajo uvoz negativnosti, kot
so mamila, terorizem, nevarni izdelki, onesnaževanje, kriminal.

• Poslabšali so se pogoji dela, vrnile so se nekoč že skoraj pozabljene
bolezni (tuberkuloza), padel je vpis v šole, v večini bivših sovjetskih
republik se je povečala smrtnost, priče smo deforestizaciji, raste števi-
lo mafijskih združevanj in mamilaških kartelov,16 dogajajo se kraje
javnih virov pod maškarado privatizacije, raste število predmestnih
barakarskih naselij in pojavljajo se moderne oblike suženjstva oz. pro-
stitucije (vse po Milanović, 2003: 697)

• Porast, po Kortenu škodljivih storitev (advokatske za ločitve, na pri-
mer, in vojaški izdatki), napihujejo BDP, saj vanj ne sodijo (Korten,
1999, cit. po Svetličič, 2000b).

Nasploh je moč ugotoviti, da se neenakost dolgoročno krepi, čeprav bis-
tveno manj intenzivno v dvajsetem stoletju. Po letu 1950 se zdi, da se je
trend poglabljanja neenakosti upočasnil, morda celo zaustavil. Res pa je,
da je svetovna neenakost malo večja v začetku 21. stoletja, kot pa je bila v
petdesetih letih. Imamo tudi posamezna obdobja, ki so kazala in kažejo
tudi izboljševanje. To posebej velja za neenakosti znotraj držav, ki so se
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13 Če ne navajam posebej, so podatki iz UNDP (2002).
14 Nestanovitnost terms of trade je 30 % višja pri malih državah kot pa pri ostalih DVR

(Kose in Prasad, 2003: 39).
15 Dejansko so amplitude manjše in ekonomska dejavnost manj niha, kot pa je v pre-

teklosti. Standardna deviacija sprememb BDP kot merilo nestanovitnosti se je po
drugi svetovni vojni, v primerjavi s stanjem pred letom 1918 na primer, razpolovila.
Gospodarstvo ZDA je bilo v recesiji kar 2 leti vsakih 5 let pred letom 1945, po drugi
svetovni vojni pa vsakih 6 let (Economist, 28 sept. 2002). 

16 Ilegalna trgovina z mamili se ocenjuje na okoli 8 % svetovne trgovine leta 1995, kar
je več kot trgovina z avtomobili (UNDP, 1997: 5).
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zmanjševale po l. 1910 do nekako sredine 1950. let in od takrat dalje ne-
kako stagnirale. Tudi neenakosti med državami so se manjšale v kratkem
obdobju 1950–1960, naslednje desetletje so se zopet malo poglobile in
zatem stagnirale ali pa celo rahlo slabšale.

Podatki kažejo dvojno podobo sveta. Ne povedo pa nič o tem, kaj je do
tega pripeljalo; ne razkrivajo vzročno posledičnih povezav. Povedo le to,
da se vse to dogaja vzporedno z vse večjo globalizacijo, v enem obdobju
bolj, v drugem manj, tako v času zelo dinamične, pa tudi usihajoče ali
celo padajoče rasti, a tudi v času, ko je skoraj ni bilo (Velika kriza). 

Slika 1: Svetovna neenakost 1820–1992; Theil indeks neenakosti

Vir: Bourguignon and Morrisson (1999; citirano po O’Rourke, 2002: 52).

Za analize neenakomernosti razvoja se najpogosteje uporablja Gini koe-
ficient. Če je enak 1, to pomeni največjo neenakost, vsi imajo vse dohod-
ke. Manjši je, bolj so dohodki enakomerno porazdeljeni med prebivals-
tvom. Nasploh se je svetovni koeficient neenakosti vse od leta 1820
slabšal (glej sliko in tabelo 1), čeprav imamo tudi obdobja izboljševanja
in stagnacije. Tabela 2 pa nam razkriva, da so bistvene razlike po konti-
nentih. Od začetka leta 1800 do leta 1938, se gibanje Gini koeficienta
BDP na prebivalca bogatih držav razlikuje po različnih avtorjih in različ-
nih obdobjih.17

Bogate dežele so kazale ali divergenco ali stabilnost ali pa konvergenco
dohodkov v obdobju 1870–1913, to je v obdobju prvega vala intenzivne
globalizacije, ko se je zgodila izjemno močna integracija dežel Novega in
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17 Glej Milanović (2003: 671). Države imajo enako težo, kar je vsekakor problematično
glede na njihovo vlogo v svetovnem gospodarstvu. Sodobnejše analize so namreč za
DVR pokazale, da je vpliv Kitajske, manj Indije, tako dominanten, da opredeljuje
celo skupino. Če te države izvzamemo, potem so kazalci za DVR bistveno slabši
(Berry in Serieux, 2003).
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Starega sveta. Če to obdobje označimo za vrhunec prvega vala globalizaci-
je, potem lahko utemeljeno sklepamo, da bi globalizacija lahko vplivala na
konvergenco dohodkov najbolj razvitih držav, ne pa vseh. Precejšnja emi-
gracija iz Starega v Novi svet pojasnjuje skoraj 80 % padca v razlikah med
plačami med tema skupinama držav v obdobju 1870–1914 (Williamsom,
1996, po Cornia, 2003: 2). Obenem pa so se večale razlike znotraj držav
Novega sveta in zmanjševale v Starem svetu (Anderrson, 1999; po Cornia,
2003: 2). To pa ne velja za obdobje pred l. 1870, ko so se razlike večale.

Za manj razvite države žal ni tako sistematičnih podatkov. Podatki o
proizvodnji pa kažejo, da se je, če se zadržimo samo obdobja 1860–1913,
proizvodnja po prebivalcu v DVR razpolovila, v razvitih deželah pa pove-
čala za 3,4 krat. Milanović zato sklene, »da bi težko podvomili o tem, da
je globalizacija odgovorna za ekonomsko zaostajanje dežel, ki so bile na
začetku stoletja na približno isti ravni razvoja kot Zahodna Evropa (to je
Indija in Kitajska). Za ostale je to obdobje kolonizacije, ki je preprečevala
njihovo industrializacijo in razvoj.18 To pa ne pomeni, da je bilo zaostaja-
nje DVR vzrok napredka razvitih držav, ker je bil le ta endogen (2003:
672). Kljub temu Milanović govori celo o tem, da kolonizacija ni le sprem-
ljala globalizacijo, pač pa je »globalizacija bila kolonizacija« (2003: 669).
Kaj pa sodobno obdobje globalizacije? BDP na prebivalca se je v obdobju
drugega vala globalizacje (1960–1998) v svetu nasploh in v vseh skupinah
držav absolutno povečal (bolj v obdobju 1960–78 kot 1978–98). Res je
tudi, da so bile stopnje rasti, zlasti v prvem obdobju, za DVR višje v Aziji,
pa nižje v Afriki in Latinski Ameriki; v zadnjem obdobju pa tudi v Aziji
(azijska kriza).

Tabela 2: Netehtani BDP na prebivalca19 po skupinah držav in njihove
stopnje rasti, 1960–98*

BDP na prebivalca (1995, mednarodne cene) Rast BDP na prebivalca
(%, p.a., v oklepaju navajamo 

tehtane podatke po prebivalcih)
Leta 1960 Leta 1978 Leta 1998 1960–78 1979–98

Afrika 1,514 2,147 2,432 2.0 (1,5) 0.6 (0,1)
Azija 1,971 5,944 7,050 6.3 (4,0) 0.9 (3,6)
Latinska Amerika 3,458 5,338 6,329 2.4 (2,8) 0.9 (0,8)
Vzhodna Evropa/FSU 2,093 5,277 4,851 5.3 (5,1) -0.4 (-1,1)
WENAO** 8,257 14,243 20,990 3.1 (2,9) 2.0 (1,6)
Svet 3,277 5,972 7,456 3.4 (2,7) 1.1 (1,4)
Vir: Milanović (2003: 673) – Lasten izračun na osnovi podatkov World Bank SIMA (Statistical Information Management and Analy-
sis), podatkovne baze, državnih statističnih letopisov, Maddison (2001) in Pen World Tables.
* Vsaka država je en prikaz.
** Zahodna Evropa, Severna Amerika in Oceanija
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18 Milanović se zato čudi, da analize skoraj ne upoštevajo posledic kolonizacije in su-
ženjstva (2003: 669).

19 Podatki o neenakosti so bolj zaskrbljujoči, če jih tehtamo glede na prebivalstvo. Naj-
večje razlike so seveda pri zelo obljudenih azijskih državah z visokimi stopnjami
rasti v zadnjem obdobju.
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Kakšna je razlika med obema obdobjema? Milanović jih razlaga s pomoč-
jo različnih razvojnih strategij. V prvem obdobju je izrazita uvozna sub-
stitucija v DVR in država blaginje v Z. Evropi ter socializem na Vzhodu.
V drugem obdobju poteka tranzicija bivših socialističnih držav, erozija
države blaginje v Evropi ter deregulacija in privatizacija skoraj povsod.
Višje stopnje rasti pa so spremljale prvo in ne drugo obdobje. Vsiljeval bi
se torej sklep, da neoliberalistični Washingtonski konsenz20 ni privedel
do konvergence, ampak prej obdobje pred njim, ko je prišlo, z izjemo v
Afriki, do konvergence DVR z razvitimi državami glede na gibanje BDP
na prebivalca. Zato ne preseneča, da se je Gini koeficient vseh držav v
obdobju 1960–1998 poslabševal, z izjemo obdobja 1964–1978, ko so se
razlike manjšale. 

Slika 2: Gini koeficient: netehtana mednarodna neenakost 1950–98.

Vir: Milanović (2003: 675). Vključenih je 144 držav21. Sedanje države (npr. Rusija, Bangladeš, Srbija itd.) so projecirane
nazaj, da bi se izognili nepristnemu povečanju Gini koeficienta glede na veliko število opazovanj/držav. Vsaka država je eno
opazovanje.

Tudi rezultati drugih študij (glej tabelo 3) v glavnem potrjujejo, da se je
razlika med razvitimi in manj razvitimi državami v zadnjih 30 letih pove-
čala. 
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20 Pri njegovi uporabi velja biti previden, ker se sedanja uporaba bistveno razlikuje od
tega, kar je pod tem razumel »izumitelj« izraza, J. Williamson (2000). Poleg običajne
liberalizacije, deregulacije, odprtosti privatizacije ta vsebuje tudi zaščito lastninskih
pravic, fiskalno disciplino, nevtralne davke itd.

21 V Sloveniji se je Gini koeficient iz 0,215 leta 1987 povečal leta 1993 na 0,25 (Milano-
vić 1995).
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Tabela 3: Sumarni pregled analiz, ki so proučevale spremembe v 
neenakostih med in v državah ter globalno neenakost 
v zadnjih dveh desetletjih

Obdobje Uporab- Meritev Neenako- Neenakosti Skupna Pristop, 
ljen tečaj neenakosti sti v državah med (globalna glavne 

državami neenakost) predpostavke
UNCTAD 1980–90 tekoči Gini ….. rastejo ….. Uporabi BDP 
(1997) in deleže dohodkov
UNDP 1960–97 tekoči Quintilna ….. rastejo ….. Uporabi BDP/
(1999) razmerja na prebivalca
Korzeniewicz 1965–92 tekoči Gini ….. rastejo Uporabi BDP/
in Moran Theil ….. rastejo na prebivalca
(1977)
Schulz 1968–89 PPP Gini rastejo padajo padajo Uporabi BDP/
(1998) Gini (če stabilne rastejo na preb. in 

Kitajska ni deleže 
vključena) dohodkov

Stewart in 1980–90 PPP Gini rahlo Uporabi BDP
Berry (n.d.) padajo in deleže 

dohodkov
Sala-i-Martin 1970–98 PPP 7 indeksov rastejo padajo padajo Uporabi BDP/
(2002) neenakosti na preb. in 

kvintilne deleže 
7 indeksov stabilne rahlo rahlo za 125 držav (za 
neenakosti rastejo rastejo 57 predpostavlja 
(Kitajska ni enako in stabilno 
vključena) distribucijo)

Nacionalni trendi 
in kvintilni deleži

izračunani z 
linearno regresijo.

Bourguignon 1980–92 PPP Gini ….. ….. stabilne Uporabi BDP/
in Morisson Theil rastejo rastejo rastejo na preb. da bi 
(2002) MLD rastejo padajo ocenil porazdelitev 

33 skupin 
velikih držav

Dowrick in 1980–93 Afriat Gini rastejo rahlo rastejo Uporabi BDP/
Ackmal Theil rastejo rastejo rastejo na preb. in 
(2001) SCV rastejo rastejo rastejo deleže dohodkov
Milanović 1988–93 PPP Gini rastejo rastejo rastejo Dohodek/na 
(2000) Theil rastejo rastejo rastejo prebivalca in 

originalna porazde-
litev 91 držav. 
Velike azijske 

države razdeli v 
ruralni in urbani del

Li, Squire, 1980–92 ni primerno Gini stabilne ….. …… linearna regresija 
Zou (1998) trenda za 49 držav
Cornia 1980–99 ni primerno Gini rastejo ….. ….. Kvadrantna
(2002) regresija trenda

za 73 držav
Vir: zbral Cornia (2003: 9).

Na splošno lahko ugotovimo, da večina študij kaže povečanje neenakosti
tako med kot znotraj držav pa tudi globalne neenakosti. V kar devet od
šestnajst analiz analiz se je Gini koeficient neenakosti med državami
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povečal, stabilen je bil v dveh primerih in v štirih je padel. Neenakosti
znotraj držav so se povečale v dvanajstih od štirinajstih analiz, padle niso
v nobeni, stabilne pa so bile v dveh primerih. Globalne neenakosti pa so
se povečale v osmih od trinajstih analiz, v treh so se zmanjšale in v eni
ostale stabilne. Seveda pa so razlike po skupinah držav.

Izjema od tendenc naraščanja neenakosti so azijske države, ki so se
približale državam OECD. UNCTAD-ova študija iz l. 1997 je pokazala po-
večanje Gini koeficienta 124 držav od 0,68 l. 1980 na 0,74 l. 1990 pred-
vsem kot posledico porasta deleža najbogatejših 10 % prebivalcev sveta,
ki predstavljajo 93,6 % svetovnega prebivalstva (tehtano glede na prebi-
valce). Podoben je rezultat UNDP (1999), ki zaključuje, da se je razkorak
med petino prebivalcev, ki živijo v najbogatejših državah in petino tistih
iz najmanj razvitih držav povečal od 1 : 30 l. 1960 na 1 : 74 l. 1997. Gini
koeficient se je povečal od 0,71 l. 1980 na 0,75 l. 1995 (Dorwick in Ack-
mal, 2001, cit. po Cornia, 2003: 5). Vse te študije so temeljile na tržnih
tečajih, katerih pomanjkljivost je, da so pristranske glede na menjalni
sektor, kar krepi razlike. Uporaba tečajev po pariteti kupne moči ima
tako za posledico manjše razlike. Gini koeficient se je tako po Dowricku
in Ackmalu povzpel od 0,614 l. 1980 le na 0,623 l. 1993. Ko pa sta dodala
še učinek razlik znotraj države, pa se je povzpel od 0,698 na 0,711, kar
predstavlja le zmeren porast za 1,7 % (Cornia, 2003: 5).

Edina študija, ki je pokazala izboljšanje Gini koeficienta v obdobju
1970–98, je študija Sala-i-Martin-a (2002) za 125 držav. Ocenil je letne
nacionalne dohodke za 78 držav, za katere so bili dostopni podrobni po-
datki, za 29 dežel pa je ocenil, da so deleži dohodkov ostali stalni vse ob-
dobje (predpostavil je egalitarno porazdelitev dohodkov v celotnem ob-
dobju). Cornia ocenjuje, da so to precej pogumne predpostavke. Takšna
analiza je pokazala, da so se razlike med državami malo poslabšale v ob-
dobju 1970–80 in potem padle, predvsem zahvaljujoč hitrejši rasti Kitaj-
ske in Indije od držav OECD. Ker je bila neenakost znotraj držav manjša
kot med državami, je globalna neenakost po l. 1980 padla. Če pa se Kitaj-
sko izključi iz vzorca, se neenakosti povečajo, zmanjša pa se le-ta znotraj
držav (Cornia, 2003: 7).

Študija Milanovića (2000), ki temelji na podatkih za 88 držav, ki tvorijo
84 % svetovnega prebivalstva in 93 % svetovnega dohodka (1988–93), je
pokazala, da se je razmerje med 5 % najpremožnejših in 5 % najrevnejših v
tem odboju povečalo z 78 l. 1988 na 114 l. 1993. Gini koeficient pa se je is-
točasno povečal od 0,628 na 0,670. Ker Kitajska tvori kar 18,5 % svetovne-
ga prebivalstva in so v njej izjemno velike razlike med urbanimi in kmeč-
kimi predeli je le-te (kot tudi v Indiji, Bangladešu, Pakistanu in Egiptu)
obravnaval kot posebne države (enote). Na takšni osnovi je zaključil, da:
• sta zadnji dve dekadi hitre globalizacije v pogledu rasti in konvergence

dohodkov manj uspešni kot prejšnji dve dekadi,
• je argument, da je divergenca posledica slabe politike zmoten, ker naj-

bolj uspešne države niso sledile ortodoksnim nasvetom (Kitajska).

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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Po analizi vseh teh študij daje Cornia naslednje zaključke:
a) razlike v globalni porazdelitvi dohodkov so se v obdobju 1988–1993

povečale. To velja tudi za razlike znotraj držav, vendar so te skromneje
vplivale na globalno neenakost,

b) povečanje globalnih razlik je močnejše v 1990. letih, to je v obdobju
hitre rasti ZDA in ostalih razvitih držav. Recesija v OECD državah v
1980. in hitra rast kmetijstva na Kitajskem in v Indiji pa je privedla do
stagnacije globalne neenakosti v 1980.

c) različne metode dajejo različne rezultate. Če izključimo Kitajsko, se
razlike v porazdelitvi dohodkov med državami povečajo.

Kaj je vzrok dolgoročnemu slabšanju porazdelitve dohodkov med drža-
vami in znotraj njih, navkljub posameznim krajšim obdobjem izboljšanja
in nekaterim znakom, da bi se neenakosti lahko celo zmanjševale? Neka-
teri trdijo, da je to slaba strategija. Ali odpiranje v svet, pospeševanje
izvoza kot razvojne strategije na eni ali pa uvozna substitucija kot selek-
tivno odpiranje v svet pospešuje ali zavira gospodarsko rast? Ali so se
hitreje razvijale države, ki so zasledovale navzven naravnano strategijo,
ali tiste, ki so bile bolj zaprte do svetovnega prepiha? 

Dollar in Kraay sta s svojo analizo razvoja izbranih DVR22 pokazala, da
»krepitev mednarodne trgovine države pospešuje rast ter vpliva na
zmanjševanje razlik med bogatimi in revnimi v svetu« (2001: 16), vsaj v
obdobju po l. 1980. Točneje, ugotovila sta, da:
1. so globalizirajoče države dosegle višje stopnje rasti
2. se neenakosti niso sistematično povečale
3. se je razkorak med razvitimi in manj razvitimi zmanjšal in
4. se je zmanjšala tudi revščina.

Dohodek na prebivalca se je v globalizirajočih državah povečal za 4 % v
1960., za 2,9 % v 1970., za 3.5 % v 1980. in za 5 % v 1990. Najvišje stopnje
rasti so globalizirajoče države v razvoju dosegle v 1990-tih letih. Njihove
stopnje rasti so se stalno povečevale, ravno obratno pa velja za bogate
države, ki so najvišje stopnje rasti dosegle v 1960. letih in so kasneje
začele usihati.
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22 Analizirala sta skupino 24 DVR, ki so po l 1980 bistveno povečale svojo zunanjo tr-
govino kot delež v bruto domačem proizvodu (BDP) v zadnjih 20 letih. Izbrala sta
najboljšo tretjino držav, ki so podvojile delež zunanje trgovine v BDP na 33 %. Iz
analize sta izključila azijske tigre in Čile, ki so se odprle že v 1960. in 1970. letih.
Njihove dosežke sta primerjala s skupino neglobalizirajočih držav, katerih delež zu-
nanje trgovine v BDP je v istem obdobju padel.
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Slika 3: Stopnje rasti realnega BDP na prebivalca

Vir: Dollar in Kraay (2001b).

Podobni so rezultati Sachsa in Warnerja (1995), ki sta ugotovila, da so
»odprte države v obdobju 1970–1989 dosegle boljše rezultate od zaprtih v
treh razsežnostih: ekonomska rast, izogibanje velikih makroekonomskih
kriz ter strukturne spremembe (35). Zato optimistično zaključujeta, da
»sedanji krog globalizacije vodi v ekonomsko konvergenco držav, ki so se
vključile v sistem (1995: 63). Ti rezultati so še bolj spodbudni, če vidimo,
da so se istočasno stopnje rasti razvitih držav sistematično nižale, če jih
primerjamo z neglobalizirajočimi se DVR. Sprva je v njih BDP na prebi-
valca rasel hitreje, od 1980. dalje pa je začel zaostajati za rastjo v globali-
zirajočih se DVR. Tudi Lall ugotavlja, »da so DVR uspešne v pogojih glo-
balizacije, saj krepijo svojo konkurenčnost in svoj izvoz in se hitro
preusmerjajo v dinamičen, na tehnologiji temelječ izvoz. Žal pa je to le
del resnice, saj je ta izvozni dinamizem in uspešen izvoz tehnološko in-
tenzivnih izdelkov osredotočen na nekatere regije in države« (2002: 8).
Čeprav tudi veliko drugih študij23 dokazuje pozitiven vpliv rasti trgovine
na rast, pa vseeno ne kažejo nedvoumno, da trgovina pospešuje rast. Šte-
vilne študije posameznih držav namreč kažejo, da so se razlike znotraj
držav z odpiranjem povečale (na primer v Čilu, pa Kitajski in ne nazad-
nje v bivših socialističnih državah. Razloge gre iskati v:
a) dejstvu, da delež trgovine v BDP lahko odraža tudi zemljepisne dejav-

nike, kot je bližina do pomembnih tržišč. Male in bližnje države tako
trgujejo več kot velike in oddaljenejše države. Odprtost je tako lahko
funkcija zemljepisnega položaja, ne pa samo trgovinske politike.
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23 Glej Rodrigeuez in Rodrik (2000).
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b) težko je izločiti vpliv trgovinske politike, liberalizacije trgovine od dru-
gih ukrepov domače ekonomske politike, od učinkov drugih reform,
ki jih države običajno simultano izvajajo.

c) zelo težko je ugotoviti smer vzročnih zvez; ali trgovina pospešuje rast
ali pa rast pospešuje trgovino (Dollar in Kraay, 2001: 17).

Avtorja sta skušala izločiti nekatere teh dejavnikov tako, da sta primerja-
la stopnje rasti po desetletjih in tako izločila vlogo zemljepisnega dejav-
nika, ki se med dekadami seveda ne spreminja. Glede vpliva drugih poli-
tik sta kontrolirala dejavnike, kot so stabilnost denarne politike, finančni
razvoj in politična stabilnost. Nazadnje sta uporabila še ekonometrično
metodo, ki manj verjetno odraža obratno vzročnost med rastjo in trgovi-
no. Tako dopolnjena analiza je pokazala statistično značilen učinek trgo-
vine na rast; povečanje deleža trgovine v BDP za 20 % točk je vplival na
povečanje stopnje rasti med 0,5 % in 1 % letno (2001: 17).

Manj dvomov je glede vpliva liberalizacije trgovinskega režima na rast
kot pa o tem, kako takšno odpiranje vpliva na porazdelitev dohodkov.
Dollar in Kraay sta ugotovila, da so dobrobiti trgovinske liberalizacije
deležni vsi. Nista mogla potrditi hipoteze, da se neenakosti povečujejo s
porastom deleža mednarodne trgovine (2001b), niti da obstaja korelacija
med spremembo trgovine in spremembo neenakosti. Z vključitvijo še
dodatnih kriterijev odprtosti (poleg deleža trgovine v BDP, še kapitalske
tokove ter obseg trgovine) ter nelinearne zveze, ki omogočajo ugotoviti
različno povezavo med trgovino in neenakostjo v razvitih in DVR ter
deželah različno obdarjenih z dejavniki pa je pokazala, da obstaja malo
dokazov o sistematični tendenci, da se neenakost povečuje ali pa zmanj-
šuje s povečevanjem trgovine. 

Očitno so se neenakosti med državami v obdobju 1960–1995 zmanjše-
vale in rahlo večale znotraj držav, kar velja še toliko bolj za globalizirajo-
če se države. V nekaterih državah so se razlike povečale (na primer v Ki-
tajski), v drugih pa so se zmanjšale (na primer Maleziji). Očitno je, da se
lahko neenakosti znotraj držav z odpiranjem tako povečajo kot zmanjša-
jo. Ključno je odgovoriti na vprašanje, zakaj takšne razlike. Številni kaže-
jo s prstom na različne razvojne strategije. Drugačno pa je stanje, ko gre
za razlike med državami. Hitra rast globalizirajočih se dežel kaže na to,
da bi se razlike morale zmanjševati. Dollar in Kraay sta ugotovila, da se
svetovna neenakost zadnjih 40 let ni spremenila ali pa se je celo malo
zmanjšala, kar pa ni statistično značilno.

Rodrik (2000) opozarja, da moramo njune rezultate jemati z rezervo,
ker temeljijo na deležu trgovine v BDP (na katerega politiki nimajo vpliva
in na višini carinskih stopenj, ki pa so v rokah vlad). Padec deleža trgovi-
ne v BDP je lahko (kot sta opozorila Birdsall in Hamoudi, 2002) rezultat
zunanjih dejavnikov, padajočih terms of trade z naravnimi viri, katerih
cene so v 1980. letih padale. Posledično so ti slabši pogoji omejili še izvoz
in odprtost je padla. Podobno tudi Rodriguez in Rodrik (2001) trdita, da
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odprtost ni garancija za hitro rast. Še bolj pa zgodovinske izkušnje, ki so
pokazale, da so se države, ki so sledile VB v času industrijske revolucije,
razvijale s pomočjo zaščite, ki bi jo danes lahko označili kot zelo protek-
cionistično. V ZDA so uvozne zaščite po državljanski vojni, to je v obdob-
ju, ko so dohitele in prehitele VB, znašale okoli 40 % (Rodrik, 1999: 142).
Kljub temu pa Baldwin (2003) sklene v svoji analizi, da vseeno večina štu-
dij kaže, da nižje trgovinske ovire, stabilni tečaji, preudarna denarna in
fiskalna politika in odsotnost korupcije pospešujejo gospodarsko rast. 

Temeljni problem pa ostaja, kakšna je smer kavzalnosti odnosa med
globalizacijo in odprtostjo. Rodrik v nasprotju z Dollarjem in Kraayem
trdi, da odpiranje sledi rasti in ne, da je rast posledica odpiranja. To argu-
mentira s podatki za Kitajsko in malo manj očitno Indijo, ki sta dosegli
visoke stopnje rasti ob zaščiti in se šele kasneje odprli.

Ključno vprašanje se zdi, kaj poganja neenakosti in kaj jo odpravlja?
Zgodovina kaže, da je v prvem valu globalizacije odločilno vlogo v izena-
čevanju plač odigrala migracija delovne sile v Novi svet. V novejšem
času, ko so te omejene, je to vlogo prevzelo gibanje kapitala, ki lahko
vpliva na zmanjševanje razlik. Bistveno vlogo zmanjševanju razlik so
prispevale v novejšem času tudi gibanja v posameznih velikih državah,
zlasti Kitajski. Če hočemo odgovoriti na vprašanje, kako zmanjševati raz-
like v svetu, je torej potrebno odgovoriti na vprašanje, zakaj so nekatere
države uspele spodbuditi svoj razvoj in zmanjševati razliko, ki jih loči od
razvitih. Pred Kitajsko je to uspelo novo-industrializirajočim se državam,
azijskim tigrom. Srž odgovora zato leži morda v strategijah razvoja in
vlogi ustanov. North (1990) trdi, da so institucije lahko glavna ovira ali pa
spodbuda. Drugi zopet iščejo odgovor v vlogi zemljepisnega dejavnika.
Geografski dejavnik vpliva na osredotočanje dejavnosti okoli središč raz-
voja in tako lahko vpliva na ohranjanje ali povečevanje razlik. Podobno
delujejo tudi drugi dejavniki, kot so geografski, demografski, začetni po-
goji in politike vlad. Primerjava med različnimi regijami je pokazala, da
je Afrika zaostajala v rasti BDP na prebivalca zaradi neugodnih geograf-
skih in zdravstvenih pogojev za celih 2.3 % letno v obdobju 1965–1990.
Južna Azija pa se je razvijala hitreje zahvaljujoč boljši politiki (Sachs,
1997: 19–20).

ZAKLJUČKI

Na v začetku zastavljeno vprašanje, ali globalizacija manjša ali veča nee-
nakosti med državami ni mogoče dati en nedvoumen odgovor, kajti učin-
ki so različni glede na obdobje, pogoje in položaj posameznika (skupine,
države) z vidika katerega se jih ocenjuje in končne kriterije ocenjevanja.
Še večja so razhajanja, ko gre za odgovore na vprašanje, kaj povzroča
takšne ali drugačne rezultate, kakšne so vzročno posledične zveze, kaj je
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kokoš in kaj jajce, kaj je vzrok in kaj posledica. Zanesljivo je mogoče le
trditi, da so se neenakosti na zelo dolgi rok, vzporedno z globalizacijo,
povečevale, če jih merimo z Gini koeficientom, čeprav imamo tudi ob-
dobje zmanjševanja razlik. Nič pa to ne govori o tem, ali je globalizacija
kriva za naraščajoče neenakosti. Dollar in Kraay se nagibata k tezi, da
globalizacija (navzven naravnana strategija razvoja) vodi v konvergenco,
ker so se globalizirajoče države razvijale hitreje. Manj pa je jasno ali so
hitreje rasle zahvaljujoč odpiranju ali pa je hitrejša rast privedla do odpi-
ranja. Drugi (Milanović) enačijo zgodnje faze globalizacije s kolonializ-
mom in s tem najbolj grobimi in nehumanimi oblikami eksploatacije in
podrejanja, torej tudi zaostajanja.

Očitno so rezultati analiz ambivalentni pa tudi predvidevanja teorij ne
dajejo enoznačnih odgovorov. Jasno je le to, da so rezultati globalizacije:
• v različnih zunanjih in notranjih okoliščinah (strategijah, politikah24)

različni, da torej niso »od boga dani«, pač pa nanje lahko vplivamo,
• odvisni tudi od instrumentov globalizacije (migracija delovne sile, tr-

govina, tuje investicije),
• pogojeni s stopnjo razvoja države, ki se vanjo vključuje; večja je verjet-

nost, da bodo koristi odtehtale stroške nad določena stopnjo razvoja,
• uvoza tehnologije (neposredno ali preko TNI25 itd.) lahko pozitivni ob

lastni aktivni politike spodbujanja tehnoloških sposobnosti, ki krepi
zmožnosti asimilacije tujega in njegovo oplajanje z lastnimi sposob-
nostmi.

Dejstvo, da so se navkljub slabšanju Gini koeficienta nasploh pokazale
tudi krajša obdobja izboljšanja, pa tudi bistvenega izboljšanja nekaterih
drugih kazalcev človeškega razvoja, zlasti pa, da so se nekatere manj raz-
vite države približale ravni razvoja razvitih, kaže na to, da je mogoče biti
v pogojih globalizacije uspešen. To še ne pomeni, da je globalizacija
nujen, še manj pa zadosten pogoj za uspešen razvoj, ali da obstaja kak-
šen avtomatizem učinkov ne glede na politike vlad. Pomeni le, da uspe-
šna politika lahko nagne tehtnico koristi in stroškov globalizacije v korist
pozitivnih učinkov. To pa je mogoče doseči le s pomočjo okrepljene redi-
stribucijske vloge države in mednarodnih organizacij. Odsotnost takšne
vloge lahko sproži upor zoper globalizacijo, ki lahko zaustavi njene pozi-
tivne učinke. Takšna reformistična usmeritev se zdi edino možna politič-
na opcija, če so točna pričakovanja, da lahko globalizacijo zavrejo le veli-
ka svetovna vojna ali kriza, sicer pa bo napredovala. Ljudje smo z
razvojem znanosti in tehnologije ustvarili infrastrukturo, ki spodbuja glo-
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24 Beck, Levine in Loayza (2000) so ugotovili močno korelacijo med nacionalnimi poli-
tikami in rastjo skupne faktorske produktivnosti. Zunanja sestavina mednarodne
odprtosti, merjena z deležem trgovine v BDP ter s premijo na tečaj na črnem trgu, so
pomembno korelirane z gospodarsko rastjo (Easterly in Levine, 2001: 211).

25 Marcelo Soto (OECD) je izračunal, da porast akumuliranih TNI za 1 odstotno točko
dvigne BDP za za 0,4 % (Economist, 3. maj 2003: 10).
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balizacijske tendence. Gre torej za to, da se reke globaliziranja preusmeri
v mirnejši tok, da se njen zgornji hudourniški tok (zgodnje grobe oblike)
regulira tako, da ne podira bregov in da ima dostop do njenih »namakal-
nih« koristi vse več držav in ljudi.

Morda je še najbolje skleniti s citatom iz Poročila o človeškem razvoju
(UNDP, 1997), ki pravi, da je izziv globalizacije najti pravila in ustanove,
sposobne močnejšega vladanja na lokalni, nacionalni, regionalni in med-
narodni ravni tako, da bi se ohranile prednosti globalnih trgov in konku-
rence, toda obenem ohranilo dovolj prostora za človeške, skupnostne in
okoljske vire, da bi globalizacija delovala v korist ljudi, ne le za profit.
Skratka globalizacija z:
• etiko (manj kršenja človekovih pravic) 
• enakostjo; manj razlik med in v državah
• vključevanjem: manj marginalizacije ljudi in dežel
• človeško varnostjo: manj nestabilnosti družb, manj ranljivosti ljudi
• vzdržnostjo; manj okoljevarnostne destrukcije
• razvojem: manj revščine in prikrajšanja (UNDP, 1997: 2).

Zgodovina očitno kaže, da ni avtomatične zveze med ekonomsko rastjo
in blaginjo. Prav ta pluralizem razvojnih strategij se zdi glavni izziv. Dru-
gače povedano, kako najti pravo vlogo za vlado, da bi bila le ta sposobna
zaščititi (kompenzirati) tiste, ki z globalizacijo zgubljajo, ki so bolj izpo-
stavljeni nestanovitnim gibanjem globalizacije, kar je vse posledica rasto-
čega pomena mednarodne menjave v BDP. Rodrik (1997) razlaga rastoče
vladne izdatke, ki so pred drugo svetovno znašali v razvitih državah le
okoli 20 % in se povzpeli danes na okoli 47 % njihovega BDP, prav v vse
večji izpostavljenosti mednarodni trgovini. 

Po njem je ena ključnih nalog države amortizirati te nestanovitnosti s
ciljem zagotavljanja doseženega družbenega dogovora. Tudi ožje oprede-
ljeni državni izdatki za socialo so se v OECD državah povečali od 19,5 %
leta 1980 na 24 % leta 1995 (Grauwe in Polan, 2003: 3). 

T. Friedman, je v svoji knjigi to potrebo po redistributivni vlogi vlad
(2000: 445–451) s potrebo po odpiranju v svet in zagotavljanju socialne
stabilnosti, pravičnosti, miru slikovito ponazoril s tremi (cirkuškimi) na-
pravami:
• trapezom; tržna ekonomija, podjetništvo, pripravljenost prevzemati

tveganja, ki žene razvoj naprej,
• trampolinom; programi preizobraževanja delavcev, ki zgubljajo delo in
• rešilno mrežo, ki naj ujame tiste, ki si sami ne morejo niti pomagati

niti jim ne more pomagati dodatno izobraževanje zaradi lastnih nespo-
sobnosti, starosti, bolezni… 

Vse to je potrebno, ker bi bila »zmaga globalizacije za ceno socialne
dezintegracije zelo plitka« (Rodrik, 1997). Tistim, ki občutijo več škode
kot koristi, je skratka treba pomagati ali tako, da se sami usposobijo za
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uvrstitev med dobitnike globalizacije, ali tako, da jim pri tem svetuje in
pomaga država z različnimi programi. Nazadnje pa ostanejo tudi tisti, ki
jim vse to ne pomaga. Ali kakor se je pred leti izrazil neki španski kole-
ga, ko smo govorili o tem, kaj se zgodi z nekonkurenčnimi panogami po
vstopu v EU: »potrebno je organizirati pogreb na državne stroške«.

Novejše študije celo kažejo, da »se države z zelo razvitimi sistemi so-
cialne varnosti ne soočajo nujno z izbiro med izdatki za socialno varnost
in konkurenčnostjo. V povprečju so se države, ki trošijo veliko na social-
ni varnosti dobro odrezale tudi v ligi konkurenčnosti. Države OECD, ki
trošijo veliko na socialnih potrebah so tudi najboljše po konkurenčnosti.
Edina izjema so ZDA (Grauwe in Polan, 2003: 8).

Skratka, če parafraziram Rodrika, je »globalizacija lahko vir mnogih
ekonomskih koristi. Toda to so le potencialne koristi, ki so lahko popolne
le, če jo spremljajo komplementarne individualno specifične politike in
institucije, njim lasten kapitalizem. Dežele naj se integrirajo v globalni
kapitalizem na njim lastni način, ne pa po pogojih, ki jih determinirajo
globalni trgi ali multilateralne institucije« (Rodrik, 1999: 1 in 3). Žal pa je
danes manj možnosti za »staro« industrijsko politiko, saj so ji zunanji de-
javniki manj prijazni (WTO režim).

Za nekoga, ki ima dolg spomin za vse specifičnosti, na katere smo se
sklicevali v nekdanji samoupravni socialistični Jugoslaviji, zveni to zelo
znano in celo nevarno, ker so bile specifičnosti vedno prikladen odgovor
za različna čudaštva. Rodrika, ki se sam opredeljuje za »ekonomista glav-
nega toka«, ne gre razumeti, da te specifičnosti potisnejo temeljne tržne
ekonomije v kot. Gre za specifični način uveljavljanja tržnih zakonitosti,
njihovo dimenzioniranje glede na objektivno in subjektivno (človeški ka-
pital, znanje) stopnjo razvoja. Izkušnje prepogosto kažejo, da je zaklinja-
nje na specifičnosti lahko izgovor za odklone od tržnih zakonitosti ali pa
zatočišče nesposobnih, ki želijo ohranjati svoje podedovane privilegije
(na primer zaščito). Taiste izkušnje pa tudi kažejo, da imajo manjše drža-
ve manj manevrskega prostora za svojo heterodoksnost kot velike; »drža-
ve z velikimi nacionalnimi trgi, ki si lahko privoščijo večjo heterodok-
snost« trdi Rodrik (1999: 64). Eden od razlogov je preprosto ta, da so
male države bolj odvisne od svetovnega trga in od MEO ter s tem tudi od
režimov, ki tam vladajo. Male države so skratka bolj odvisne od pravnih
norm tako doma kot regionalno ali multilateralno, ker le-te lahko varuje-
jo njihove interese pred samovoljo velikih. 

Navkljub vsem negativnim tendencam, prevladujočega povečevanja
neenakosti v svetu pa nam primeri uspešnih držav, ki so se približale ali
dosegle razvoj razvitih držav ter obeti, da se svetovna razvojna krivulja
morda približuje Kuznetsevi točki obrata, po katerem se neenakosti
lahko začnejo zmanjševati, zlasti, ker se je pokazalo, da lahko uspešne
politike in ustanove v deželah bistveno prispevajo k uspešnemu razvoju
in konvergenci. Znaki, ki kažejo, da bi pod določenimi pogoji nadaljnja
faza globalizacije lahko vodila h konvergenci dohodkov, so spodbudni,
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toda daleč od tega, da bi bili gotovi ali celo avtomatični.26 Možno jih je
zagotoviti le z ustrezno mednarodno/regionalno politiko vzpostavljanja
pogojev za hitrejši razvoj manj razvitih ter ob ustreznih domačih strategi-
jah držav. 
a) V srednje razvitih državah je temeljni problem poiskati ustrezno raz-

vojno strategijo; upoštevajoč dejstvo, da so alternative vključevanju v
globalizirano mednarodno gospodarstvo omejene. 

b) Spremeniti globalizacijo oziroma svetovno gospodarsko ureditev in
zatem vključevanje vanjo. To je že sprejemljivejša različica, čeprav
manj verjetna glede na šibko moč, ki jo imajo male države. 

c) Še manj verjetna pa je Keynesova (1933: 26) ali Marksova različica
sveta, v katerem se bi svobodno pretakalo znanje, blago pa proizvajalo
doma. Zaenkrat je to v pogojih blagovnega gospodarstva utopija.

Realneje je zato govoriti o alternativah vključevanja v globalno gospo-
darstvo. Te so:
a) popolno liberalno vključevanje ali enostranska liberalizacija ekonom-

skih stikov z vsemi državami,
b) uvozna substitucija, ki, kot potrjujejo izkušnje Latinske Amerike, ni

dala spodbudnih rezultatov, bolj pa v primeru sedanjih razvitih držav.
Končno je tu

c) mešana strategija postopnega vključevanja s sprva prevladujočo uvoz-
no substitucijo in vzporedno z dozorevanjem domačega gospodarstva
vse intenzivnejše vključevanje v MEO.

Teorija jasno daje prednost navzven naravnani strategiji, saj optimira ko-
risti od MEO, kar velja za male države še toliko bolj. Res pa je tudi, da
razvojna teorija ugotavlja, da so koristi liberalizacije maksimalne nad do-
ločeno razvojno stopnjo. To pomeni, da se kot najrealnejša vsiljuje različi-
ca mešane strategije, pač odvisno od zatečene stopnje razvoja dežele. Na
relativno višji stopnji to pomeni zelo hitro, toda tudi selektivno liberali-
zacijo (na primer najprej trgovina zatem kapitalski pretoki). Ključno je
vnaprej vgraditi liberalizacijo odnosov s tujino, zaradi nevarnosti podalj-
ševanja protekcionizma v nedogled, ki destimulira inovativnost oziroma
ne krepi konkurenčnosti domačega gospodarstva. 

Globalizacija ni idealna, še manj pravična. Žal so alternative, očitno,
verjetno še slabše. Tudi UNCTAD, glasnik interesov dežel v razvoju, ned-
voumno trdi, da »bi stroške dezintegracije svetovne ekonomije nosile
predvsem tiste države, ki si to lahko najmanj privoščijo«.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

26 Deloma so slabša razmerja med bogatimi in revnimi posledica tudi uspeha »revnih«,
ki se priključujejo bogatim. Prepad se lahko potem, ko se na primer Kitajska priklju-
či razvitejšim državam, še poveča, kar pa bi bila v precejšnji meri statistično zavaja-
nje.
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Slika 4: Zaklanjanje pred trgovinskimi vetrovi? Razmerje med 
trgovinsko odprtostjo in izdatki za socialo.
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SVOBODNI TRG, GLOBALIZACIJA IN DRŽAVA

JERNEJ PIKALO1

UVOD

Moderno pravoverje laissez faire kapitalizma (Krugman, 1996; Hunting-
ton, 1996) in globalizma uči, da je nacionalna država na dobri poti k več-
nemu počitku. Z globalizacijo ekonomskih odnosov naj bi upadala njena
vloga in moč instrumentov, ki jih ima na voljo. Zaradi transnacionalnih
sil in kapitalskih povezav naj bi imeli državljani vse manjši vpliv na
njeno delovanje.2 Brezobličen in brezmejen kapital naj bi vladal planetu
in pred njim naj ne bi bil varen nihče. Globalizacija, ta naravna stopnja
razvoja visokega kapitalizma, je »tukaj in zdaj« in naj bi se ji bilo treba
prilagoditi ali pa nas ne bo več. 

Liberalci trdijo, da so gospodarske sile in gospodarstvo nekaj, česar ni
dobro zaupati politiki (Friedman, 1992: 153; Dworkin, 1992: 218).3 Politi-
ka po njihovem z vmešavanjem v delovanje trgov ovira najboljšo alokaci-
jo virov, s tem zmanjšuje stopnje dobičkov na trgih, kar posledično po-
meni zmanjševanje razvoja in destimulacijo najboljših. Po neoliberalni
različici naj bi bila ekonomska globalizacija »zaslužna« za razcvet števil-
nih gospodarstev (Cable, 1995), za zmanjšanje revščine v marsikateri dr-
žavi v razvoju4 in za celo vrsto poslovnih priložnosti, ki so jih ustvarile
nove telekomunikacijske tehnologije (cf. Scholte, 2000: 99–101; Cable,
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1 Dr. Jernej Pikalo je docent za področje teoretične politologije na Fakulteti za družbe-
ne vede.

2 Gre za tezo o t. i. »močni« globalizaciji, ki jo zagovarjajo Ohmae (1995), Reich (1993)
ter Horsman in Marshall (1994).

3 Moderna politika se je oblikovala skozi liberalistično ločitev med sfero civilne druž-
be in države. Gospodarstvo je bilo omejeno na sfero civilne družbe, katere ključni
del je bil trg, politika pa je bila omejena na sfero države. Depolitizacija gospodarstva
je res poenostavila politiko, a obenem tudi osvobodila gospodarstvo vsakršne odgo-
vornosti za posledice v politični skupnosti. Od tedaj ni bilo treba več paziti na poli-
tične posledice delovanja trgov, še več, celo tržni model, značilen za gospodarstvo,
se je vpeljevalo v politiko (Lukšič, 1994: 21, 24). 

4 Za zagovor uspehov liberalizma in kapitalizma znotraj nacionalnih gospodarstev
glej von Mises (1995: 23): »Resnično liberalno organizirana kapitalistična družba je
taka, da podjetniki in kapitalisti lahko pridejo do bogastva izključno tako, da izbolj-
šajo preskrbo soljudi in jim nudijo tisto, kar se njim samim zdi potrebno.« 
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1995: 25–6) in napredek v znanosti. Vse to naj bi se zgodilo spontano, s
prostim delovanjem trga. Globalizacija naj bi prinesla priložnost za pre-
porod kapitalske baze ter načina ustvarjanja presežne vrednosti. Svobod-
no delovanje trga in tržnih mehanizmov je prikazano kot ključno za nove
načine apropriacije, brez njih si naj ne bi bilo mogoče predstavljati eko-
nomske globalizacije (Reich, 1993). 

Amoorejeva et al. (1997: 181) so značilnosti neoliberalne globalizacije
združili v štiri točke:
1. neoliberalna globalizacija deluje v smeri varovanja interesov kapitala

in razširjanja procesa akumulacije kapitala;
2. teži k homogenizaciji državnih politik in celo državnih oblik, ki vse va-

rujejo interese kapitala in razširjajo proces akumulacije kapitala z
novim ekonomskim pravoverjem, t. j. ideologijo trga (znotraj katere
država sama postane podrejena tržnim silam in hkrati instrumentalno
deluje v interesu kapitala);5

3. dodaja in razširja nivo transnacionalne institucionalne oblasti nad
državami (ki ima cilj in namen prodreti v države in jih reartikulirati v
skladu z nameni globalne akumulacije kapitala);

4. izključuje uporne družbene sile iz arene javnega policy procesa.

SVOBODNI TRG?

Liberalno dojemanje trga trdi, da trg deluje najbolje, če je prepuščen pro-
stemu (svobodnemu) delovanju. 

Tržišče bo, če mu lahko omogočimo učinkovito delovanje, za vsak
proizvod določalo ceno, ki zrcali strošek materialnih virov in virov dela
in kapitala, ki bi lahko bili uporabljeni pri produkciji nečesa drugačnega,
nečesa, kar si je želel nekdo drug. […] Tržišče bo tudi poskrbelo, da bo
delavec imel mero, koliko bi moralo biti pripisano njegovemu računu za
to, ker je v svoji izbiri dal prednost produktivni dejavnosti pred brezde-
ljem, in to raje eni kot drugi dejavnosti (Dworkin, 1992: 218).

Vsako vmešavanje v tržni mehanizem je odstopanje od optimalne alo-
kacije virov in s tem zniževanje stopnje dobička. Svobodni trg naj bi bil
naravno stanje, takšen naj bi trg po svoji naravi bil že od nekdaj, koncep-
tualno gledano pa od Adama Smitha naprej. Deloval naj bi po notranjem
programu, samoregulirajočem mehanizmu inercije, ki nikoli ne zataji (cf.
Friedman, 1992: 153). Neoliberalne teorije ne zanimajo družbene posle-
dice delovanja prostih trgov, ker predvideva, da je ravno trg tisti, iz kate-

XXPRVI DEL XX

5 Cerny (1994) npr. trdi, da tisto, kar je novega pri globalizaciji, niso povezave ali sve-
tovna integracija določenih dobrin na ravni transnacionalnih korporacij, temveč to,
da globalizacija spodbija javni značaj javnih dobrin in da je mogoče govoriti o priva-
tizaciji in marketizaciji političnoekonomske strukture – države – kot smo jo doslej
poznali. 
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rega izvirajo in na katerem se najbolje uresničujejo posameznikove svo-
boščine in pravice (Grugel, 1998: 221).6 Vsako delovanje prostih trgov je
povsem neproblematično za demokracijo in oblike predstavništva v neo-
liberalnih demokracijah.7

Dojemanje svobodnih trgov kot naravnega stanja stvari je zgodovinsko
problematično. Zgodovina namreč uči, da še noben trg v zgodovini ni bil
svoboden po naravi stvari same (Gray, 1999). Svobodni trg ni naravno
stanje, politično reguliranje trga pa ne umetno. Svobodni trg je konstrukt
državne moči v enaki meri kot regulirani trg: 

Ničesar ni naravnega glede laissez-faire; svobodni trgi ne bi nikoli
postali to, kar so, če bi zgolj pustili stvarem, da gredo svojo pot. Tako kot
je bila proizvodnja bombaža – vodilne svobodne industrijske panoge –
ustvarjena s pomočjo zaščitnih carin, izvoznih spodbud in posrednih
subvencij plač, je bil laissez faire vsiljen s strani države. Trideseta in štiri-
deseta leta [devetnajstega stoletja, op. p.] niso samo priča izbruhu zako-
nodaje, ki je odpravljala omejitvena določila, ampak tudi ogromnemu po-
večanju administrativnih funkcij države, v kateri je sedaj delovala
osrednja birokracija, da je bila sposobna izpolnjevati naloge, ki so ji jih
naložili zagovorniki liberalizma (Polanyi, 1944: 139).8

Podobno meni tudi Hobsbawm (1998: 5): »Globalni laissez-faire ne na-
stane preprosto v procesu evolucije. Uvede se ga z dejanjem politične
moči, podobno kot protekcionizem.« Gre za to, da trg, pa naj bo kakršen-
koli hoče, ni naravno stanje, da ne deluje po načelu inercije, kot bi mnogi
radi dokazali. Trg je imanentno družbeni odnos, ki bi ga liberalci in neo-
liberalci radi v svojih zgodbah prikazali kot nekaj objektno delujočega,
kot neodvisnega od volje ljudi, delujočega po zakonu narave (npr. kot
menjavanje letnih časov). Namesto da bi gospodarski sistem in s tem trg
prikazovali kot vpeta v družbene odnose, prikazujejo družbene odnose
kot vpete v gospodarski sistem. Nevidna roka trga uravnava delovanje
družbenih odnosov in globalizem razmišlja o uvajanju tržnih mehaniz-
mov v vse družbene aktivnosti. Svoboden globalni trg naj bi zahteval
vedno večjo konkurenčnost gospodarstva, to pa bi se moralo odražati
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6 Trg kot organizacijsko načelo delovanja sodobne družbe je bil tisti, ki mu je uspelo
združiti tri probleme, ki so se pojavili ob razširitvi članstva v politični skupnosti v
18. stoletju: svobodo, enotnost in univerzalnost. »Ker odvisnost na trgu ni bila ra-
zumljena kot politična odvisnost, je trg lahko veljal za temelj svobode. […] Držav-
ljanstvo se je definiralo kot participacijo na trgu in trg je postal institucija, ki zago-
tavlja svobodo, enotnost in univerzalnost. Z Adamom Smithom se je trg razumel kot
avtonomen glede na družbo in na politično skupnost, kot institucija, ki je niso us-
tvarili ljudje, temveč narava. Zato je varen pred njihovim šušmarjenjem in mu vla-
dajo njemu lastni zakoni« (Wellhofer v Lukšič, 1994: 24). 

7 Za »neoliberalne« demokracije literatura označuje tiste sisteme, ki so prehodili dve
transformaciji: eno k demokraciji in drugo k neoliberalizmu (Grugel, 1998). 

8 Empirično je državno konstruiranje svobodnega trga vidno v 74. členu slovenske
Ustave, ki izrecno določa, da so »prepovedana dejanja nelojalne konkurence in deja-
nja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco.« 
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tudi v drugačnem vedÍnju vseh, nenazadnje tudi državljanov. Seveda
samo, če verjamemo neoliberalcem in zgodbam o svobodnem trgu, ki na-
stane in deluje sam od sebe. 

Še noben trg v zgodovini ni bil svoboden brez vmešavanja države.
Kajti brez državnega pritiska v smeri svobodnega trga bi kaj hitro postal
reguliran oz. bi zapadel v monopole. V zgodovini je namreč še vsak trg
težil k regulaciji, da ne bi preveč ogrozil ključnih človeških potreb po var-
nosti in stabilnosti (Gray, 1999: 17). Kljub temu da neoklasični liberalci
(Hayek, 1992; Nozick,9 1995) trdijo, da svobodni trg in minimalna drža-
va, ki naj bi se čim manj vmešavala v pravice posameznikov, gresta sku-
paj, teorija in empirija kažeta, da svobodni trg za svoje delovanje potre-
buje močno, centralizirano državo, ne pa zgolj minimalne države.
Klasični liberalci so minimalno državo vedno pojmovali v smislu močne
policije in vojske, ki vzdržujeta red in mir med ljudskimi množicami ter
na ta način ščitita in ohranjata razmere in razmerja na t. i. svobodnem
trgu.

Liberalni pojem ‘minimalne’ države je dejansko neposredno povezan z
močno zavezanostjo nekaterim vrstam vmešavanja; le-te naj bi pristrigle
vedenje tistih, ki spodkopavajo neenakosti, ustvarjene s tako imenova-
nim svobodnim trgom – liberalna ali liberalnodemokratična država je v
praksi nujno močna država ali država prisile. Ohranjanje privatne lastni-
ne produkcijskih sredstev nasprotuje idealom politične in ekonomske
ureditve, ki zajema ‘svobodne in enake’ državljane (Held, 1989: 115–6).

Marksistične teorije so, v nasprotju z liberalnimi, razbile podobo trga,
ki je ločen od države. Država je vseprisoten element v kapitalski akumu-
laciji, ker zagotavlja pravni okvir10 (kot refleksije proizvodnih odnosov),
v katerem poteka kapitalska akumulacija. Država na trgu uveljavlja svojo
moč v smeri preprečevanja monopolov in omogočanja svobodne konku-
rence (delovanje na trgu), kar gre vse v korist reproduciranja kapitalskih
razmerij v družbi in državi. Ničesar novega ne zapišemo, če rečemo, da je
sodobna država kapitalistična država in da je njena primarna naloga (in
življenjska nuja) zagotavljati pogoje za kapitalistično akumulacijo (cf.
npr. Jessop, 1990: 92–3; Offe, 1984).11 Težko je torej trditi, da je svobodni
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9 Gray (2000: 17) Nozicka označuje za libertarnega liberalca, ker verjame, da pravič-
nost zahteva univerzalni ekonomski sistem. Zanj pravica do lastnine in pogodbeno
pravo nista družbeni ali pravni konvenciji, ki se lahko spreminjata glede na človeš-
ke potrebe. Sta neposredna aplikacija univerzalnih človekovih pravic. Ne samo da
sodobna gospodarstva ne morejo delovati brez tržnih mehanizmov, ampak so tržne
institucije tiste, ki zagotavljajo pravičnost. Tržne svoboščine torej izhajajo iz osnov-
nih človekovih pravic.

10 Tudi neoklasični liberalci, kot je Friedman (1992: 153), priznavajo potrebo po osred-
nji oblasti: »Oblast je zelo važna pri določanju ‘pravil igre’ kot tudi kot razsodnik pri
razlaganju in uveljavljanju dogovorjenih pravil. Vendar pa tržišče zelo omeji število
problemov, ki jih je treba rešiti s političnimi sredstvi in na ta način minimizira obseg
udeležbe oblasti v tej igri.« 

11 Vloga države seveda ni promocija ozkih gospodarskih interesov posameznih kapita-
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trg svoboden sam po sebi in da se globalizacija, kot izraz delovanja pro-
stega svetovnega trga, dogaja sama od sebe. Globalizacija je izraz držav-
ne moči, brez države se globalizacija sploh ne bi mogla dogajati. Svobod-
ni globalni trg namreč ne bi obstajal brez državne moči oz. interesa
države (držav). 

Primer Svetovne trgovinske organizacije je več kot poučen. Že prej
smo ugotovili, da globalni laissez faire ne nastane v preprostem procesu
evolucije, ampak se ga uvede politično, podobno kot protekcionizem.12

Podpis Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT – General
Agreement on Tariffs and Trade) v okviru brettonwoodskih dogovorov ter
kasnejša ustanovitev Svetovne trgovinske organizacije (WTO – World
Trade Organization) sta nastala z namenom v svetovnem prostoru ustvariti
kar najboljše pogoje za svobodno trgovino. V obeh primerih je šlo za po-
litično dejanje, ki je ustvarilo sporazum in organizacijo z jasnim politič-
nim ciljem: omogočati čimbolj prosto (neenakomerno) trgovino, najprej
v okviru pravil in sporazumov, doseženih v pogajanjih, nato s formalizi-
ranimi pravili mednarodne organizacije. Preveč instrumentalistično bi
bilo trditi, da so se vplivi in želje držav preprosto prevajali v moč medna-
rodne organizacije oz. sporazuma, je pa jasno, da je moč držav v medna-
rodnih trgovinskih organizacijah tista, ki zagotavlja prosto delovanje sve-
tovnih trgov in s tem prosto trgovino. Podobno kot velja na notranjem,
tudi na svetovnem trgu igralci brez regulativnega zunanjega okvira v ob-
liki pravil delovanja na trgu ne morejo delovati. Potreben je bil Sporazum
in potrebna je bila Organizacija, ki sta zagotavljala regulativni okvir. Naj-
manj, za kar mora regulativni okvir poskrbeti, je sankcija pogodbenih
obveznosti – da se pogodbe med igralci na trgu primerno izvajajo. To je
še eden od razlogov, zakaj je treba zavreči neoliberalno gledanje na trg
kot prosto delujočo entiteto in začeti obravnavati trg kot imanentno druž-
beno razmerje, ki ga omogoča država.

Na tem mestu je zato legitimno hermenevtično vprašanje: kaj je bil
namen (kapitalistične?) države in kaj je hotela doseči z globalizacijo? V
luči povedanega namreč ne moremo več govoriti o tem, kaj globalizacija
hoče od države, kakšne pogoje bivanja ji zastavlja, ampak je treba vpra-
šanje obrniti in se vprašati, kaj država (generično) in države (specifično)
hočejo od globalizacije.13 Ključna za razumevanje odnosa so vsakokratna
razmerja političnih sil, vezana na zgodovinsko situacijo. 
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lov, temveč ustvarjanje družbenih pogojev (npr. skozi pravni sistem), v katerih
lahko tržne sile dolgoročno maksimirajo kapitalsko akumulacijo (Jessop, 1990: 185).

12 Govoriti o globalnem laissez fairu je bolj ideološko in politično kot pa ekonomsko
vprašanje, kajti nikoli ni in ne bo uveden globalno, ampak zgolj parcialno. Kot ideo-
logija se uporablja za upravičevanje pravice do dostopa do drugih trgov, nikoli pa
tisti, ki ga zagovarjajo, ne dovoljujejo takšne mere dostopa do lastnih trgov, ker bi to
porušilo notranja kapitalska razmerja. 

13 Helleiner (1995) je opozoril na pomembnost držav pri globalizaciji finančnih trgov.
Pokazal je, kako so države podpirale finančno globalizacijo na tri načine: z dajanjem
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Različna razmerja političnih sil pomenijo, da se institucionalna uredi-
tev držav spreminja. Globalizacija nima samo ogromnih posledic za kapi-
talizem (blagovno produkcijo) kot suprateritorialni način proizvodnje
(transnacionalna podjetja, globalne strateške povezave in svetovna po-
slovna združenja) (Scholte, 1997: 429), temveč tudi za institucionalno
ureditev države, kajti sprememba v gospodarski vlogi države za sabo po-
navadi potegne tudi spremembe v njeni institucionalni obliki (cf. Jessop,
1990: 355). To pa seveda še ne pomeni, da država odmira zaradi globali-
zacijskih pritiskov. Že večkrat je bilo prikazano z različnimi tipi argu-
mentov, da država ne odmira. Povsem empirično je to mogoče potrditi s
podatkom o dvigu državnih proračunov v devetdesetih letih, država je
veliko pripomogla pri delovanju globalnih podjetij z vzpostavljanjem ok-
vira davčnih režimov, delavskih zakonov, naložbenih spodbud, valutnih
regulativ in policijske zaščite (Scholte, 1997: 442; Weiss, 1997: 10). Samo
zato ker imamo opraviti z rastjo mednarodnih in globalnih trgov, ne po-
meni, da država odmira, ker je postala bolj odvisna od mednarodne trgo-
vine. Evans (1997: 67–68) trdi, da kljub temu da večji deleži odvisnosti od
svetovne trgovine lahko povzročijo večjo državno ranljivost, večji javni
sektor (ki ga povezuje z močno državo) zagotavlja učinkovito protiutež.
Če kaj, potem so primeri držav vzhodne Azije dokaz za problematičnost
liberalnega gledanja na državo. Kažejo namreč, da lahko močne države,
ki aktivno posegajo v tržno politiko in igrajo aktivno vlogo v gospodars-
tvu države, pomenijo primerjalno prednost v globalizirajočem se gospo-
darstvu. Najboljša primera takšnih držav sta Singapur in Južna Koreja
(Evans, 1997: 69–70; Chen, 1996; Lam in Clark, 1994; Önis, 1991; Wade,
1988; White in Wade, 1988). 

KAPITAL IN PRODUKCIJA PROSTORA

Še eno predvidevanje neoliberalnega razmišljanja o globalizaciji je široko
razširjeno in globoko zakoreninjeno. Gre za predvidevanje, da kapital
preprosto kroži okoli sveta in da države kot teritorializirane oblike izgub-
ljajo nadzor nad gospodarskim razvojem: »Resnično globalna [finančna]
storitev ne pozna notranjih meja, je lahko ponujena kjerkoli na svetu in
se ne ozira na nacionalne vidike. Bližje kot pridemo h globalni, integralni
celoti, bližje smo koncu geografije« (O’Brien, 1992: 70; cf. Arrighi, 1999:
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svobode tržnim dejavnikom z liberalizacijskimi pobudami; s preprečevanjem večjih
mednarodnih finančnih kriz; z odločitvijo ne uporabiti bolj učinkovitih načinov nad-
zora finančnih gibanj. Podobno meni tudi Evans (1997: 72), ki trdi, da je država več
kot potrebna za delovanje kapitala in ustvarjanje dobičkov, kajti delovanje medna-
rodnega finančnega sistema bi se hitro znašlo na robu kaosa brez odgovornih fiskal-
nih in monetarnih politik mednarodnih dejavnikov. 



46

217).14 Gre za dominantno tezo, da je kapital inherentno orientiran k po-
diranju prostorskih meja, da s pospeševanjem kroženja kapitala prihaja
do kompresije časa in prostora.15 Teza drži samo, če se obenem zaveda-
mo, da so za kroženje kapitala potrebni družbeni »nosilci«, ki hkrati s
prodiranjem kapitala vzpostavljajo družbeno proizvedeno konfiguracijo
fizičnega prostora – prostorska organizacija je nujna, da lahko preidemo
prostor (Brenner, 1999: 433). Z neoliberalno »globalizacijo« in govorom o
njej se vzpostavljajo globalni nosilci toka kapitala. Hegemonska pozicija
neoliberalnega razmišljanja strukturira prostor kot globalen in s tem
omogoča globalno kroženje kapitala. Kapital ne kroži in ni začel krožiti
sam od sebe, ampak je rezultat zavestnega dejanja, ki ga hermenevtika
kot metoda poskuša odkriti. Eden od odgovorov na hermenevtično iska-
nje namena je, da je v naravi kapitala, da deluje preko obstoječih prostor-
skih meja. Še bolj verjetna razlaga pa je, da je to volja tistih, ki upravljajo
s kapitalom.16 Marx (1980: 45) pravi, da blago ne more samo hoditi na trg in
se samo menjavati. Zato se moramo ozreti po njihovih varuhih, posestnikih
blaga. […] Da bi te reči spravili v medsebojni odnos kot blago, se morajo njihovi
varuhi drug do drugega vesti kot osebe, katerih volja tiči v onih rečeh, tako da si
en varuh samo z voljo drugega, torej vsak samo z obema skupnim dejanjem
volje, prisvoji tuje blago, s tem da odtuji svoje. […] To pravno razmerje, katerega
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14 Scholte (1997: 439–40) npr. trdi, da denar kot obči ekvivalent kapitala nima več teri-
torialnega naslova (z občim ekvivalentom aludira na Marxovo tezo o denarju kot ob-
čem ekvivalentu, ki ga družbena akcija izloči izmed drugih blag in v katerem vse-
stransko upodablja svojo vrednost – glej Marx, 1980: 46–47). Po drugi strani pa po-
datki govorijo o tem, da je samo deset odstotkov trgovanja na finančnih trgih med-
narodnega. Uvodnik v sicer globalnemu govoru naklonjeni reviji The Economist je fi-
nančne trge poimenoval »zadnje trdnjave nacionalne zakoreninjenosti«. Danes tudi
ne moremo več govoriti o svetovnem trgu, ki se je razvil iz enega samega trga,
ampak o pletežu trgov, o mrežah trgov, ki so glede na državno regulativo vedno bolj
izključujoči. Osnova za dostop do pletežev trgov je tehnološki know-how, kar pome-
ni, da ne moremo govoriti o brezmejnih menjavah na finančnih trgih, ampak prej o
še večji zamejenosti teh trgov, ki je pogojena z dostopom do tehnologije in informa-
cij (Latham, 2000: 10). Gre za vprašanje globalizacije in tretjega sveta – ali je globali-
zacija res to, kar naj bi beseda označevala, ali pa globalizacija pomeni predvsem pro-
jekt nekaterih na račun drugih.

15 Globalizacija vključuje tako »časovno-prostorsko oddaljevanje« kot »časovno-pro-
storsko kompresijo«. Časovno-prostorsko oddaljevanje pomeni, da se družbeni od-
nosi v pogojih globalizacije raztegnejo v času in prostoru, da jih je mogoče nadzoro-
vati ali koordinirati skozi daljše obdobje in na večje razdalje. Nasprotno pa časovno-
prostorska kompresija pomeni intenzifikacijo »diskretnih« dogodkov v realnem
času in/ali povečano hitrost materialnih in nematerialnih tokov na določeno razda-
ljo (Jessop, 1999: 21–22).

16 Arrighi (1999) je pokazal, kako je bil globalni trg v različnih obdobjih različno za-
stavljen. V času britanske prevlade je temeljil na britanski premoči v evropskem
ravnotežju moči ter na njegovi vodilni vlogi pri graditvi kolonialnega imperija. Bil je
projekt, ki je potekal od spodaj navzgor. Pod ameriško hegemonijo je bil trg ustvar-
jen od zgoraj navzdol kot zavestno dejanje vodilnih svetovnih sil – ustvarjene so bile
institucije, kot so Združeni narodi in institucije Bretton Woodsa, ki so pripomogle k
delovanju globalnih trgov.
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oblika je pogodba, ne glede na to, ali je ravno zakonsko razvita ali ne, je razmer-
je volje, v katerem se zrcali ekonomsko razmerje (kurziv v izvirniku). 

Ob neoliberalni ideji neomejenega kroženja kapitala in vseprepustnih
finančnih trgih je zanimiva tudi koncepcija in vloga države, ki ji jo neoli-
beralne zgodbe namenjajo. V ekonomski teoriji »ponavadi modeliramo
države kot brezrazsežne točke, znotraj katerih se lahko dejavniki proi-
zvodnje v trenutku in brez stroškov prestavijo iz ene dejavnosti v drugo.
Celo trgovanje med državami ponavadi predstavljamo kot brezprostor-
sko« (Krugman, 1991: 2). Gledanje na državo kot na brezrazsežno točko
ima pomembne posledice za gledanje na kroženje kapitala. Če je država
predstavljena kot brezrazsežna točka in trgovanje med državami kot
brezprostorsko, potem tudi ni čudno, da se v z ekonomizmom okuženem
razmišljanju neoliberalne politične teorije pojavljajo ideje prostega krože-
nja kapitala. 

Idejam prostega kroženja kapitala je tudi skupno, da gledajo na gospo-
darstvo kot na stroje, katerih mehanizmi potrebujejo za delovanje vhod-
ne surovine in ki dajejo izhodne proizvode, ne pa kot na odnose med ref-
leksivnimi posamezniki. Dobrine so pomembne kot materialna sredstva,
ne pa kot relacijske dobrine, odnosi med ljudmi. »V globalizirajočem se
svetovnem gospodarstvu niso teritorialna gospodarstva ustvarjena samo
zaradi bližine vhodno-izhodnih odnosov, ampak predvsem zaradi bližine
relacijskih dimenzij organizacije in tehnologije, s katerimi ni mogoče tr-
govati. Njihove ključne dobrine – redke in težke za posnemati – niso več
materialne, temveč relacijske« (Storper, 1997: 28).17 Brenner (v Jessop,
1999: 29) je trend teritorializacije v globalizirajočem se gospodarstvu izra-
zil še bolje:

Ne glede na to, kako se povečuje hitrost cirkulacije kapitala, ostaja
moment teritorializacije endemičen za kapital, osnovna strukturna
značilnost njegovega cirkulacijskega procesa. Kapital, kot vedno, ostaja
odvisen od relativno stabilnih, prostoru zavezanih tehnološko-institu-
cionalnih povezav, v katerih so tehnologija, proizvodna sredstva, oblike
industrijskega organiziranja in delovna sila produktivno povezani, da
skupaj ustvarjajo in si prilaščajo presežno vrednost.18
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17 Hay (2001) je pokazal na trend deglobalizacije trgovine v Evropski uniji. Države zno-
traj Unije vedno več trgujejo s sosednjimi državami in ne, kot bi bilo pričakovati na
osnovi globalizacijskega govora, globalno in preko prostora. Ključne niso materialne
dobrine, ki jih je mogoče s sodobnimi transportnimi sredstvi hitreje kot kadarkoli
prej v zgodovini prenesti na drugi konec zemeljske krogle, ampak relacijske dobri-
ne, ki jih ni mogoče prenašati in s katerimi ni mogoče trgovati. Gre predvsem za
pomen okolja, odnosov med ljudmi, ki so tako kot materialna sredstva pomembni
za proizvodnjo. 

18 Argument proti kroženju kapitala je tudi dejstvo, da je na seznamu 500 največjih
svetovnih podjetij ameriške revije Fortune le malo tistih, ki imajo svoj sedež izven
Združenih držav, Velike Britanije, Nemčije ali Japonske (Held in McGrew, 2000:
21). To kaže na to, da gre po večini le za nacionalne korporacije z mednarodnim de-
lovanjem, katerih domač sedež je pomemben za njihovo identiteto in uspeh.
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O kapitalu torej ne moremo govoriti kot o nečem, kar deluje mimo
prostora. Vedno je na takšen ali drugačen način vpet v prostor in ne
plava v brezprostorskih razsežjih.19 Z globalnim govorom in globaliz-
mom kot ideologijo se je strukturiral globalni (suprateritorialni) prostor,
ki ga akumulacija kapitala poskuša (na novo?) izkoriščati. Izkoriščanje
na novo strukturiranega prostora je sicer možno (predvsem kadar imamo
opraviti z občim ekvivalentom blaga, to je denarjem),20 a je omejeno v
gledanju na blago kot na materialno in ne na blagovno formo, kot na raz-
merje med rečmi in ne med ljudmi.

Suprateritorialno delovanje kapitala ni nekaj, kar bi se dogodilo kapi-
talizmu dvajsetega stoletja s tehnološkim napredkom. V naravi družbe-
nih odnosov kapitalizma namreč je, da v želji po čim večji akumulaciji in
glede na zakon o zmanjševanju tendenčne stopnje dobička širi in vzpo-
stavlja vedno nove odnose, tudi suprateritorialne. Da je to suprateritorial-
no delovanje kapitala nov fenomen, verjamejo samo tisti (npr. Scholte,
2000; McGrew, 1997), ki trdijo, da je bil predvestfalski sistem držav nete-
ritorialen, ker družbeno življenje ni bilo organizirano teritorialno,21 ali pa
da je bil vestfalski sistem (tudi metodološko) resnično teritorialen in da je
treba sedaj, v času globalizacije, suprateritorialnega in brezmejnega kapi-
tala, ko smo priča razkroju starih oblik delovanja držav, razviti nove obli-
ke, ki bodo odražale duh časa. Suprateritorialno delovanje kapitala je
bilo razvito že v devetnajstem stoletju, v času popolne veljave vestfalske-
ga sistema (Rosenberg, 2000: 32). Kako sicer razložiti npr. proizvodnjo
bombaža? Surovina se je proizvajala na jugu ZDA z afriško delovno silo,
distribucija je potekala v evropskih državah in drugje, npr. v Indiji. Seve-
da lahko upoštevamo samo območje Lancastra, kjer se je bombaž v konč-
ni fazi proizvajal. A kje naj bi dobili surovine in kam prodali izdelke? Šlo
je za organsko povezanost milijonov ljudi v delovnem procesu, kar ne
moremo zvesti na odnose na političnem zemljevidu. Te odnose je mogoče
označiti zgolj kot »nov prostor politične ekonomije«, prostor, ki so ga do-
ločali produkcijski odnosi in menjava, ne pa ozemlje vestfalskega tipa
(Rosenberg, 2000: 32). 
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19 Teorija neoliberalne ekonomske globalizacije upošteva zgolj idejo, da je v naravi ka-
pitala, da se hoče osvoboditi starih družbenih razmerij, v katere je vpet, kot edinega
načina za novo akumulacijo kapitala, ki lahko poteka samo s prilaščanjem presežne
vrednosti ali izkoriščanjem delavcev. Noče pa videti, da so kapital pravzaprav druž-
beni odnosi, stari in novi, in da je sprememba za novo obliko akumulacije kapitala
pravzaprav sprememba družbenih razmerij. Ekonomska računica globalizacije te-
melji zgolj na »trdih« virih, ki jih je mogoče brez stroškov zamenjevati, pozablja pa
na družbene vire, ki jih ni mogoče zvesti na ekonomske in jih je težko zajeti v raču-
nico (Jessop, 1999: 37).

20 »Šele na svetovnem trgu funkcionira denar v polnem obsegu kot blago, katerega na-
turalna forma je obenem neposredno družbena udejanitvena forma človeškega dela in
abstracto.« (Marx, 1980: 87, poudarek v izvirniku). 

21 Prostor je dobil moderni pomen v obliki teritorialnosti šele z moderno dobo in new-
tonovsko fiziko. 
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ANTINOMIJE DRŽAVE IN GLOBALIZACIJ

Celotno razmišljanje v antinomijah,22 ki nam jih ponuja neoliberalna teo-
rija, je napačno. Napačno je razmišljati o razmerju med državo in globali-
zacijo kot o antinomiji med državo kot teritorializiranim nosilcem oblasti
ter brezmejno in deteritorializirano gospodarsko menjavo. Jessop in Su-
mova (2001) sta pokazala, da se (a) v državi kot imanentno družbenem
odnosu zrcalijo procesi, ki proizvajajo globalizacijo (npr. državni aparati
lahko ponotranjijo procese tujega kapitala in projicirajo interese nacio-
nalnega kapitala); (b) da države vedno znova vzpostavljajo časovno-pro-
storske matrice, ki organizirajo tako politiko kot gospodarstvo in (c) da
gospodarstvo ni samo tržno uravnavan tok, ki deluje v brezčasnosti,
ampak da je časovno in prostorsko odvisen ter vključuje tudi netržne me-
hanizme uravnavanja. Država je torej konstitutivni del globalizacijskih
procesov, ne pa njihova antinomija.

Vprašanje antinomij je tudi, če država kot raven (scale) sploh še zavze-
ma primarno mesto v sistemu svetovnega gospodarstva. Ali so glavni
okvir kapitalske akumulacije še države ali že lahko govorimo o drugih
ravneh (npr. o mestni, ko se v kapitalski akumulaciji povezujejo posa-
mezna mesta v različnih državah, mogoče o regionalni, ko so ne glede na
državne okvire povezane regije itd.) (Jessop, 1999)? Akumulacija kapitala
na ravni države je bila značilna za povojni atlantskofordistični način pro-
izvodnje in keynesijansko državo blaginje, hermenevtično vprašljivo pa
je v spremenjenih pogojih sobesedila spet govoriti o državi kot edini
ravni akumulacije in jo, kot to počne neoliberalna globalizacijska literatu-
ra, zoperstavljati globalizaciji.23

Cilj, ki si ga mora zastaviti vsaka hermenevtična analiza, je odkritje
namena sporočevalcev. Naša dosedanja analiza je temeljila na predpo-
stavki kritike nekoga, ki ve, kar je impliciralo suprahistoričnost njegove-
ga mesta kritike. V primeru neoliberalne globalizacije in teoretiziranja o
njej je namen njenih zagovornikov precej jasen: želja je osmisliti državo,
trg in druge družbene institucije kot naravno stanje, ki je nastalo ex nihilo
na določeni stopnji razvoja in ni posledica delovanja družbenih sil. Želja
je misliti ontološki individualizem države kot nekaj skrajno neproblema-
tičnega, kot nekaj naravnega. Naravno stanje zato, ker je to edini način,
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22 Gr. antinomia iz anti-, nomos zakon, v filozofiji navidezno ali resnično protislovje med
dvema trditvama ali sodbama, ki se medsebojno izključujeta, a je obe mogoče ra-
zumsko, logično dokazati. Za razpravo o antinomičnosti pri Kantu glej npr. Kobe
(2002).

23 Hermenevtično podoben problem v razmišljanju lahko prikažemo na primeru plače.
V različnih obdobjih in prostorih je bila plača v veliki sliki akumulacije kapitala vi-
dena različno: v času keynesijanske države blaginje je bila videna kot vir domačega
povpraševanja, ko pa je omenjeni sistem propadel, je plača vse bolj postajala med-
narodni strošek proizvodnje.
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da se stanje izkoriščanja in izkoriščanih, vladanja razreda nad razredom
legitimira in kot tako tudi obstane. Uvedejo se človekove pravice in svo-
boščine ter politična demokracija, vse z namenom maskiranja pravih
družbenih odnosov eksploatacije in perpetuiranja le-teh.

Ali torej lahko zaključimo, da je liberalnodemokratska država v proce-
su odmiranja, še posebej če upoštevamo dejstvo, da se vpliv nekaterih
držav v pogojih soodvisnosti veča? Ali pa velja, da je liberalnodemokrat-
ska država vendarle sposobna samo preživetja v dosedanji institucionalni
obliki? Če nanjo gledamo z očmi neoliberalnega globalizacijskega diskur-
za, potem nedvomno odmira. V tej teoriji se z državo operira (kadar se jo
uporablja) v njeni idealni teoretični zamišljenosti, brez upoštevanja nje-
nih siceršnjih pomanjkljivosti in ugovorov nanjo (da je bližje hierarhični
demokraciji, v kateri imajo eni več moči in vpliva kot drugi, kot pa polni
suverenosti ljudstva; da institut predstavništva onemogoča popolno iden-
tifikacijo vladanih z vladarji itd.). Zaradi vsega tega je liberalna demokra-
cija specifična zgodba, ki se o državi pripoveduje, idealno zamišljen kon-
cept, ki ga je treba kot takega tudi jemati. Katera država propada? Država
iz zelo specifične teoretične zgodbe, pa čeprav dominantne. Specifična
teorija države je tista, ki je neprimerna za čas, v katerem živimo. S svoji-
mi metateoretskimi nastavki je poskušala opredmetiti državo v objekt,
da se površnemu opazovalcu lahko dozdeva, da izginja generična oblika
države, ne pa samo določena oblika. Če država sploh propada ali se spre-
minja, se to dogaja samo specifični teoriji, ne pa vsaki teoriji. Pa še to
samo tistim zgodbam, ki v postkantovski tradiciji razmerje med pome-
nom in referentom dojemajo fiksno in ne priznavajo evolutivnosti kon-
ceptov.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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OBDOBJE 1880–1914: 
WESTERNIZACIJA, INTERNACIONALIZACIJA 

ALI ŽE PREDGLOBALIZACIJA SVETA?

CIRILA TOPLAK1

GLOBALIZACIJA: KAJ IN OD KDAJ?

»Navezovanje na politično se mora v našem tisočletju začeti s podrobno
proučitvijo ključnega koncepta – globalizacije. Najprej je potrebno upo-
števati, da gre za besedo s končnico -cija; -cija je končnica, ki nakazuje
proces nastajanja. Pomembna je raven. Čeprav se o globalizaciji ponava-
di razmišlja kot o »trgovini brez meja,« gre v resnici za pomično tarčo. Še
bolje, več pomičnih tarč… Smo v drugem obdobju globalizacije; prvo
obdobje je bilo približno med leti 1880 in 1914. Velika liberalna revija The
Economist je o tem trdno prepričana: »Po ključnih merilih je bil svet
tesneje povezan pred letom 1914 kakor danes – v nekaterih [ozirih] pa
sploh veliko bolj« (Lowe, 2001: 928).

Globalizacija je proces, ki ga živimo, zato o njej lažje govorimo v emo-
cionalnem jeziku prepričanj in predsodkov kot v racionalnem jeziku zna-
nosti. Do globalizacije nimamo dovolj časovno-prostorske distance, da bi
jo zlahka definirali v teoriji in identificirali v praksi; teoretizacija
(anti)globalizacijskih procesov je gotovo eden izmed večjih intelektualnih
izzivov našega časa. A globalizacija je več kot to: ker se nam dogaja tukaj
in zdaj, bi nam jasne opredelitve omogočile prepričljive razlage in točnej-
še ocene sodobnih pojavov, na osnovi katerih bi lahko sprejemali in izva-
jali učinkovite politike. 

Številni družboslovci so predlagali prav toliko definicij globalizacije, ki
niso predmet pričujoče razprave. Zdi se, da je za zdaj edini konsenz med
avtorji z zelo različnimi teoretičnimi stališči, da sta globalizacija in frag-
mentacija ključni temi 20. stoletja (Clark, 1997: 16). 

Posledica opredelitve za določeno definicijo je možnost njene aplikaci-
je v časovno-prostorskem kontinuumu oziroma umestitev definiranega
pojava v prostor in čas. Zato za namen pričujoče razprave zadostuje, da
namesto odločitve za določeno definicijo upoštevamo zgolj očitne mani-
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1 Dr. Cirila Toplak, docentka na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
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festacije globalizacije: globalne komunikacije (zračni promet, telekomu-
nikacije, elektronski mediji, globalne publikacije), globalne trge (proizvo-
di in tržne strategije), globalno proizvodnjo, globalno bančno poslovanje
(valute, kreditne kartice), globalne finance (obveznice, delnice, zavarova-
nje), globalne organizacije (agencije, korporacije, civilnodružbena giba-
nja), globalno okolje (podnebne spremembe, kisli dež, radioaktivnost,
ozonska luknja, izginjanje biotske pestrosti, dviganje morske gladine,
onesnaženje oceanov, pomanjkanje pitne vode itd.) in globalno zavest
(razumevanje sveta kot enotnega prostora, simboli, dogodki, solidarnost)
(Scholte, 2000: 55). 

Čeprav je globalizacija sprva veljala za ekskluzivno sodoben pojav, so
se z razvojem globalizacijske teorije vse številnejši družboslovci strinjali,
da je že poprej v zgodovini prišlo do primerljivih globalnih ekspanzij
(Kalb, 2000: 67). Tudi stališče »historicistov« je sčasoma postalo podobno
skrajno kot prepričanje »ekskluzivistov«, ki so dosledno spodbijali argu-
mente za obstoj predhodnih globalizacij. Jonathan Friedman je komenti-
ral odnos med socialno stratifikacijo in inflacijo, da se je »to zgodilo že
prej, pred 20. stoletjem, pred industrijskim kapitalizmom, pred zatonom
Sredozemlja, morda celo pred propadom rimskega imperija in celo pred
dezintegracijo atenske hegemonije« (Kalb, 2000: 67). Še največ konsenza
je v literaturi najti glede tako imenovane »prve globalizacije« ali »zamet-
kov globalizacije«, ki je nastopila približno v času druge industrijske re-
volucije in je trajala do prve svetovne vojne, po drugih avtorjih pa je šlo
pravzaprav za slabo stoletje med letom 1850 in drugo svetovno vojno. Še
zgodnejša obdobja internacionalne ekspanzije so preveč iztrgana iz kon-
teksta tehnološkega in znanstvenega napredka, ki je sproti preoblikoval
politiko in družbo, da bi zdržala neposredno primerjavo s sedanjostjo.
Nazaj v čas je mogoče slediti zgolj porajanju prvih globalnih idej. Naj-
zgodnejše globalne ideje so bile že svetovne religije, prvi sekularni globa-
listi pa renesančni pisci, kot je bil na primer Dante, ki je v 14. stoletju že
razmišljal o »vesoljni monarhiji«. Razvoj mednarodnega prava v 16. sto-
letju je prav tako nakazoval potrebo po enotnih pravilih za ves svet. Raz-
svetljence je v 18. stoletju zanimala zgodovina človeštva kot celote in
zgodnji kapitalisti so se že čutili »državljane sveta« (Scholte, 2000: 64).2

Toda globalnost je bila do sredine 19. stoletja vendarle samo ideja. Šele
začetek razvoja ekonomskih, komunikacijskih, socialnih in političnih
struktur, ki danes štejejo za manifestacije globalizacije, je mogoče pri-
merjati s sodobnim globalizacijskim procesom in se relevantno vprašati,
ali smo že v obdobju druge oziroma »visoke« globalizacije, če zaradi očit-
ne povezanosti med omenjenima obdobjema prvo poimenujemo »začet-
na stopnja globalizacije« (Scholte, 2000: 65). Izvor procesa je nedvomno v
Evropi.
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2 Charles-Louis de Montesquieu je v Perzijskih pismih leta 1721 razpravljal o poten-
cialu znanosti za razvoj uničevalnih orožij, ki lahko iztrebijo človeštvo (Montesqui-
eu, 2000: 180).
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RAZVOJ EVROPE V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA

Politična struktura Evrope v zadnji tretjini 19. stoletja je bila v največji
meri posledica sklepov Dunajskega kongresa 1815 in Berlinskega kongre-
sa 1871. Evropa se je razdelila na »stare« države, ki so obstajale že pred
1815, in »nove« države, ki so vstale iz nacionalnih gibanj. Do leta 1880 je
v Evropi obveljalo, da je lahko samo država politični izraz naroda, kljub
izjemam, kot so bile avstroogrska monarhija in otomanski imperij, ki
nista priznavala povezave med državnostjo in narodnostjo, Rusija, ki je
ignorirala nacionalno vprašanje podrejenih narodov, in številni evropski
narodi, ki, tako kot Poljaki, še niso imeli lastne države. Narodno vpraša-
nje je bilo ključno ne le za strukturo, ampak tudi evolucijo evropske poli-
tike med leti 1880 in 1914 (Roberts, 1990). Osamosvajanje narodov, ki je
bilo na zahodu Evrope leta 1880 že opravljeno, je predstavljalo bistveno
večji problem v vzhodni Evropi, kjer so bile preproste ali miroljubne reši-
tve problemov politične geografije zaradi številčnosti in raznolikosti na-
cionalnosti skoraj nemogoče, situacijo pa so dodatno zapletale še velesi-
le, ki so vzhodno Evropo uporabljale za poligon svojih rivalskih vplivov.
»Igra velikih« se je odvijala med dvajseterico evropskih držav, ki so si
brez upoštevanja azijskega dela Rusije delile približno eno štirinajstino
planeta (Roberts, 1997). V tesni soodnosnosti z opisanimi političnimi de-
javniki se je izoblikovala ekonomska, socialna in kulturna diferenciacija
znotraj Evrope same in med Evropo/Zahodom (Evropa z ZDA in z nekaj
»civiliziranimi« zunajevropskimi državami) in preostalim svetom. 

Prebivalstvo Evrope je od 17. stoletja sorazmerno stalno naraščalo,
tako da je do leta 1880 predstavljalo približno četrtino svetovnega prebi-
valstva. Čeprav se je milijone ljudi odselilo, zlasti v obe Ameriki, in je v
tem obdobju naravni prirastek že padal, je evropsko prebivalstvo ohra-
njalo precejšnjo reprodukcijsko moč.3 Poglavitni razlog za naraščanje
evropskega prebivalstva kljub padanju rodnosti, izseljevanju in vojnam
pa je bilo zmanjšanje smrtnosti.4 Padec smrtnosti gre v največji meri pri-
pisati padcu smrtnosti dojenčkov in otrok zaradi boljše prehrane in oskr-
be, zlasti pa zaradi napredka medicine in higiene, s katerim so obvladali
številne smrtne otroške bolezni. Izjemen razmah evropskih mest bi bil
nemogoč, če ne bi razviti Evropi uspelo tako obvladati svojega zdravs-
tvenega okolja kot še nikoli v zgodovini. Svoje so prispevale tudi vlade z
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3 Razlike v naravnem prirastku so postajale očitne zlasti med zahodnim in vzhodnim
delom Evrope, kjer se je še naprej rojevalo veliko otrok, in med družbenimi sloji, saj
so se imovite družine, tudi zaradi dostopa do kontracepcijskih metod, odločale za
vse manj otrok.

4 Razlika v smrtnosti med severom in zahodom Evrope v primerjavi z jugom in vzho-
dom celine je bila pri tem radikalna: nekaterim vzhodnoevropskim državam še leta
1940 ni uspelo doseči spodnjega praga smrtnosti, ki so ga v skandinavskih državah
dosegali že leta 1880.



54

nacionalnimi in nadnacionalnimi ukrepi, s katerimi so uveljavile nove
zdravstvene in socialne storitve ter nove zdravstvene, higienske in bivanj-
ske standarde.

Padec smrtnosti je pomenil tudi, da so Evropejci živeli dlje. Povprečna
pričakovana življenjska doba na zahodu Evrope je bila leta 1880 okrog 40
let; do začetka druge svetovne vojne je povprečno narasla že na skoraj 60
let.5 Evropsko prebivalstvo se je, upoštevaje izseljevanje večinoma mlaj-
ših ljudi, pospešeno staralo, medicinska znanost pa se je bolj (tuberkulo-
za, pljučnica, gripa) ali manj uspešno (rak, bolezni srca in ožilja) borila z
boleznimi, povezanimi s starostjo. Zgoraj opisane fundamentalne spre-
membe so odločilno preoblikovale mentaliteto modernega človeka, ki je
lahko pričakoval, da bo živel do trikrat dlje kot srednjeveški prebivalec
Evrope. Evropejci so jedli več, umirali zaradi drugačnih bolezni, postajali
fizično vse višji, čedalje nestrpneje so reagirali na pomanjkanje in čedalje
lažje verjeli, da je sreča dosegljiva že tukaj in zdaj, ne pa šele v ono-
stranstvu. Moderni evropski človek je v takšnih okoliščinah lahko razvil
novo ambicijo, samozavest, prepričanje v lastne zmožnosti oziroma moč
svojega naroda v evropskem in svetovnem merilu, kot še nikoli poprej v
zgodovini. 

S številom prebivalstva se je merila moč evropskih narodov. Velika sila
je bila država, ki je lahko izpeljala veliko vojno, eden ključnih dejavnikov
te sposobnosti pa je bilo prebivalstvo. Štiri petine Evropejcev je živelo v
šestih državah, Rusiji, Nemčiji, Avstroogrski, Veliki Britaniji in Franciji.6
Eden izmed vzgibov v imperialistični tekmi je bilo zato tudi povečanje
prebivalstva za vojaške potrebe.7

Pogled na urbanizacijo v obdobju 1880–1914 je zamegljen zaradi različ-
nih pojmovanj mesta, njegovih konstitutivnih značilnosti in spodnjega
praga števila prebivalstva, ki določa mesto. Število velikih mest se je v
tem obdobju nedvomno večalo. Leta 1880 so bila v Evropi samo tri
mesta, London, Berlin in Pariz, ki so imela več kot milijon prebivalcev.
Leta 1910 so se jim pridružila še štiri – Glasgow, Dunaj, Moskva in Sankt
Petersburg. Če med velika mesta štejemo tista z več kot pol milijona pre-
bivalcev, jih je bilo 14 od 23 v petih državah, šest v Veliki Britaniji, tri v
Nemčiji, tri v Franciji, eno v Belgiji in eno na Nizozemskem. Od ostalih
so imele po dve Španija, Avstroogrska, Italija in Rusija, Poljska pa eno.
Urbanizacija je bila med zahodnoevropskimi državami najintenzivnejša v
Veliki Britaniji in Nemčiji, najpočasnejša pa v Franciji. K urbanizaciji je

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

5 Primerjalno je bila povprečna življenjska doba Indijca leta 1880 nekaj čez 23 let, leta
1931 pa samo 3 leta več (Roberts, 1990: 26).

6 V obdobju med 1880 in prvo svetovno vojno je najhitreje naraščalo prebivalstvo Ru-
sije (okrog 50 %), najpočasneje pa prebivalstvo Francije (5 %) (Roberts, 1990: 27).

7 Seveda število prebivalstva in velikost nacionalne armade nista bila v samoumev-
nem sorazmerju. Rusija si z 2,5 milijonoma Poljakov na vojaškem področju ni mogla
kaj veliko pomagati. V še večjih težavah je bila tozadevno Avstroogrska, kjer sta bila
dominantna naroda vsak v svoji polovici države narodnostna manjšina.
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zlasti pripomogla možnost zaposlovanja v razvijajoči se industriji, pa tudi
višja rodnost na podeželju, privlačnost mestnega življenja, boljši javni
promet. Kasneje je elektrifikacija decentralizirala industrijo, nadaljnji
razvoj prometa pa je omogočil nastanek primestnih naselij. Sprva pa se
je prebivalstvo mest samo povečevalo in se vse gosteje naseljevalo, kar je
povzročalo nove storitvene potrebe, slednje pa so spet generirale zapo-
slovanje. Včasih so se mesta širila okrog zgodovinskih upravnih in kul-
turnih središč, nova mesta pa je večinoma oblikovala industrija. Čeprav
so milijoni Evropejcev še zmeraj obdelovali zemljo na podeželju, je bilo
za Evropejca leta 1880 vse bolj verjetno, da je meščan in da živi v indu-
strijskem mestu. 

Kljub izjemni raznolikosti reliefa in podnebja večina Evropejcev živi v
dovolj ugodnih življenjskih pogojih. Približno tretjina naravne obdeloval-
ne zemlje na planetu je na evropski celini. Leta 1880 so Evropejci na tej
zemlji gojili pridelke za hrano ali les, veliko pa je še ni bilo docela izkoriš-
čene. Veliki premogovni pas, ki teče preko severne poloble in zagotavlja
bogate rudne in energetske vire, je najbogatejši in najdostopnejši v Evro-
pi. Premog je bil za Evropo v obdobju od 1880 pa vse do 1931 poglavitni
vir energije, kasneje je omogočil tudi izkoriščanje naftnih virov in sploh
prehod na uporabo nafte. Leta 1880 je bilo še veliko zalog premoga, zlasti
v Šleziji, nedotaknjenih. Vse evropske države, razen Irske, Švice in Dan-
ske, so razpolagale z zalogami železa, v drobovju celine pa so našli tudi
druge industrijske rudnine, kot so krom, mangan in boksiti, vendar v ne-
zadostnih količinah. 

Evropska delovna sila je bila bolj številčna, osnovno izobražena, teh-
nično spretna, izkušena in prilagojena pogojem industrijskega življenja
kot katerakoli druga na planetu, z izjemo severnoameriške. Do industrij-
skega prodora Japonske so bili prav vsi novi tehnološki procesi razviti v
Evropi ali Severni Ameriki, nobena druga država ni k napredku prispeva-
la ničesar pomembnejšega. Ugodna geografska lokacija in relief sta iz
Evrope v drugi polovici 19. stoletja naredila gospodarski center sveta z
lahkim dostopom na svetovna morja. Pomorski promet je bil cenen in ga
je industrija največ uporabljala. Evropske obmorske države so posledično
razvile ogromne mornariške flote, ki so skupaj imele šestkrat večjo tona-
žo od preostalega sveta, kjer so imele največjo mornarico seveda ZDA.
Celo Velika Britanija je imela leta 1880 še zmeraj največ jadrnic, a parniki
so bili vse številčnejši. Tudi ribištvo je preživljalo na tisoče Evropejcev. To
so bile naravne osnove evropskega bogastva, ki se je množilo v okviru
ekonomskega sistema, za katerega so bile vse bolj značilne kapitalistična
organiziranost, masovna produkcija in specializacija. V ta sistem je bilo
zajeto tudi kmetijstvo, saj sicer proizvodnja hrane ne bi mogla slediti
naraščanju prebivalstva. Tudi sicer so postajale evropske države vse bolj
odvisne od uvoza hrane.8 Samozadostnost je bila vse redkejša. V Nemčiji
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so se v obdobju 1880–1914 stroški uvoza hrane početverili, medtem ko se
druge cene niso veliko zvišale. Evropa je potrebovala več hrane ne le
zato, ker je bilo Evropejcev vse več, ampak tudi ker so jedli več in bolje.
Razlike v prehrani med Evropo in Azijo ter Afriko so se začele kazati že v
tem obdobju. Evropejci so jedli več pšeničnega kruha in mesa; pred
drugo svetovno vojno je bila Evropa samozadostna samo še v proizvodnji
vina in olivnega olja. V evropskem kmetijstvu so bile seveda velikanske
razlike. Eno skrajnost je predstavljalo moderno in specializirano dansko
kmetijstvo, drugo andaluzijske in italijanske latifundije z množicami ne-
popisno revnih kmečkih delavcev brez lastne zemlje. Kmetijska proi-
zvodnja je dosegala najvišje donose na velikih posestvih, medtem ko so
se manjši kmetje marsikje upirali tehnološkemu napredku in se držali
starih načinov obdelovanja. Posest zemlje je vplivala na demografijo in
urbanizacijo. V Franciji in zahodni Nemčiji, kjer so kmetje večinoma po-
sedovali za preživetje dovolj velike kmetije, je bilo manj urbanizacije. V
vzhodni Evropi sta visoka rodnost in pomanjkanje zemlje silila ljudi v
mesta. Leta 1880 so se ruski kmetje pri tem še zmeraj soočali s pravnimi
ovirami, pa vendar je urbanizacija povsod po Evropi v tem obdobju dose-
gla takšne razsežnosti, da so nacionalne vlade posegle po ukrepih, s ka-
terimi naj bi jo zajezili, saj so se zlasti konzervativni politiki bali nevar-
nosti širjenja socializma v mestnih okoljih, v Prusiji pa je bil kmet
dragocen, ker so ga šteli za najboljšega vojaka.

Toda industrija je bila tisti temelj, na katerem je stal evropski primat
nad svetom. Leta 1880 je bil vzpostavljen že visoko osredotočen in meha-
niziran industrijski sistem. V njegovem okviru so še zmeraj obstajali tudi
tradicionalni proizvodni sistemi in vzorci. Tik pred koncem 19. stoletja je
povprečna londonska tovarna še zmeraj zaposlovala samo nekaj čez 40
delavcev, v celotni Franciji pa je v dobrega pol milijona tovarn delalo pov-
prečno po 5 delavcev in samo 151 francoskih tovarn je zaposlovalo čez
1000 ljudi (Roberts, 1990: 34). Evropska težka industrija (jeklo, premog,
železo) je bila skoncentrirana v Veliki Britaniji, Belgiji, Nemčiji in Franciji
in je znašala polovico svetovnega industrijskega proizvoda; večina preo-
stale polovice je bila proizvedena v ZDA. Lociranost evropske industrije
je narekovala razpoložljivost kapitala in trgov ter surovin na drugi strani.
V obdobju 1880–1914 se je evropska težka industrija izredno razvila, če-
prav se je obdobje začelo z dolgotrajno gospodarsko krizo, ki je že pred
tem hudo prizadela kmetijstvo. Uvoz cenene ameriške pšenice od sedem-
desetih let 19. stoletja naprej in slabe letine so znižale cene žita v Evropi
na minimum. Vinsko trto je katastrofalno uničila bolezen. Izseljevanje je
naraščalo, večina držav je zaščitila lastno kmetijsko proizvodnjo s carina-
mi. Francija je na primer v obdobju 1881–1897 nenehno zviševala carine,
obenem pa pospešeno razvijala domačo kmetijsko proizvodnjo v smeri
modernizacije in novih izdelkov. V izvozu ni mogla tekmovati z ZDA,
toda nacionalno kmetijstvo je ohranila. Nemško kmetijstvo je ob ameriš-
ki pšenici ogrožala tudi ruska. Nemčija je prav tako s carinami rešila
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svoje kmete, na katere je računala tudi kot na vojake, pa četudi je s tem
ogrozila standard industrijskega delavca in srednjega razreda. Velika Bri-
tanija je bila najbolj prizadeta, saj glede uveljavitve carin ni bilo politič-
nega in socialnega konsenza. Posledično se je radikalno zmanjšala količi-
na obdelane zemlje, izseljevanje pa povečalo. Britansko kmetijstvo ni več
dajalo dela največ Britancem, kar je bil prvi tovrsten preobrat v evropski
nacionalni ekonomiji. Britanska družba je postala prevladujoče industrij-
ska, britansko kmetijstvo je bilo žrtvovano višjemu standardu večine ob
veliki odvisnosti od uvoza hrane in kulturni škodi. 

Povsod drugod po Evropi so uvajali zaščitne politike in obenem inten-
zivirali modernizacijo kmetijstva. Ko se je v devetdesetih letih 19. stoletja
znova začela konjunktura in inflacija, se je industrijski razvoj pričel širiti
in vzpenjati primerljivo samo še z ZDA, ki so nazadnje v tej tekmi zma-
gale. Leta 1913 so ZDA zagotavljale tretjino svetovne industrijske proi-
zvodnje, toliko kot Velika Britanija, Francija in Nemčija skupaj. Kljub in-
dustrijski eksploziji je Evropa v svetovnem merilu v tem obdobju
vendarle nazadovala, toda do prve svetovne vojne je obvladovala medna-
rodno trgovino, saj so se ZDA osredotočile na svoj veliki notranji trg.
Gospodarska rast je izmerljiva z najbolj impresivnimi številkami znotraj
Evrope same. Leta 1914 je Velika Britanija proizvajala toliko premoga kot
leta 1880 vsa Evropa skupaj. Proizvodnja jekla se je podeseterila, čeprav
ni bilo pomembnih novih tehnoloških odkritij. K rasti so pripomogli
predvsem novi naravni viri, zmanjšanje stroškov transporta in še zlasti
večje povpraševanje po težki industriji. Ladjedelništvo je potrebovalo vse
večje količine premoga in jekla: Velika Britanija je leta 1914 imela skupno
tonažo svoje flote takšno kot vsa Evropa skupaj leta 1880. Proizvajala je
tudi za dve tretjini svetovnega uvoza bombažnih izdelkov. Vedno večji
pomen so ob tradicionalnih industrijah pridobivale tudi nove industrije,
na primer kemična, v kateri je po letu 1880 vodila Nemčija, zlasti zato,
ker je imela na tem področju največ znanja v organski kemiji in elektro-
kemiji. Nemci so prevladovali zlasti v vse pomembnejši industriji barvil,
ki je do leta 1914 zajemala že zdravila, plastične izdelke, eksplozive, ane-
stetike, gumo. V letih 1900–1913 je proizvodnja žveplene kisline, ki se je
uporabljala v proizvodnji barvil in gnojil ter drugih spojin, povzpela iz
2,5 na 6,3 tone letno, čeprav se je v svetovnem merilu tudi tu Evropa mo-
rala ukloniti ZDA.

Najbolj revolucionarni otrok znanosti in tehnologije v drugi polovici
19. stoletja je bila elektrika. Spremenila je način življenja človeške vrste
tako radikalno kot parni pogon. Elektrika se je sprva največ uporabljala
za razsvetljavo in pogonski vir. V proizvodnji in uporabi elektrike sta
prevzeli vodstvo ZDA in Nemčija. Ko je Edison izumil centralno elektrar-
no, tovarnam ni bilo več treba proizvajati elektrike, ampak so se samo še
priključile na vod in napajale stroje, ki so jih odtlej veliko bolj množično
kupovale. Francija in Švica, ki sta imeli manj rudnih bogastev, sta lahko
zaostanek sedaj začeli premoščati s proizvodnjo elektrike iz svojih boga-
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tih vodnih virov. Množično so se modernizirale tudi manjše proizvodnje,
izboljšali so se delovni pogoji delavcev. V avtomobilski industriji je Evro-
pa ostala daleč za ZDA, kjer je v obdobju 1900–1914 že tekla množična
produkcija avtomobilov, ki so bili v Evropi še privilegij bogatih.
Politična in ekonomska diferenciacija znotraj Evrope je celino razdelila,
tako da so bile v prvi skupini po rasti bogastva primarno industrijske dr-
žave Velika Britanija, Belgija in Nemčija; sledila je skupina mešanih na-
cionalnih ekonomij, kjer je bil življenjski standard relativno visok in se je
težka industrija hitro razvijala, vendar pa noben ekonomski sektor ni
prevladal nad ostalimi: Francija, Nizozemska in Švedska; zaostale pa so
vse ostale evropske države, kjer je v ekonomiji še zmeraj prevladovalo
kmetijstvo. Ta delitev velja tudi za razmerje izvoznikov kapitala napram
uvoznikom kapitala. Najbogatejša država na svetu so bile ZDA, mešana
ekonomija in uvoznica kapitala.

PRIMAT EVROPE IN ZDA NAD SVETOM

Evropska ekonomija ni bila samo stvar evropske celine; do leta 1880 je
Evropa že vodila obstoječe svetovno gospodarstvo. V času med 1880 in
1914 je vse celine zajel zapleten in masoven proces prepletanja struktur,
okvir katerega so bile komunikacije, ki so tedaj že začele prepredati plan-
et. Transport velikih količin na velike razdalje je bil premoščen z izumom
parnika in železnice, ki ju je bilo treba samo še razširiti in izpopolniti.
Evropski železniški sistemi so bili do leta 1910 urejeni. Leta 1888 je že
bilo mogoče prepotovati celotno Evropo z vlakom, transibirska železnica
je bila odprta za promet leta 1904 (financirana pa iz velikanskih evrop-
skih posojil Rusiji). Uvedba parnikov je bolj povečala frekvenco potovanj
kot število ladij, saj so parniki lahko opravili več voženj v krajšem času.
»Stisnjenje« časa in prostora, ki sta ga omogočila železnica in parnik, je
mogoče primerjati s prometno revolucijo, ki jo je povzročil letalski pro-
met v drugi polovici 20. stoletja. Leta 1867 je bila povprečna dolžina po-
tovanja med Evropo in ZDA 44 dni, parnik pa je lahko to pot preplul v
dveh tednih, leta 1900 pa že v enem tednu (Kalb, 2000: 69). Leta 1867 je
odprtje Sueškega prekopa prepolovilo dolžino potovanja med Veliko Bri-
tanijo in Indijo. Zadnja etapa svetovnega sistema pomorskih povezav je
bilo odprtje panamskega kanala leta 1914, toda ladijski promet je bil že
pred tem vzpostavljen med vsemi pomembnejšimi svetovnimi pristaniš-
či. Velika Britanija je ostajala največji pomorski prevoznik na svetu, Fran-
cija in Nemčija pa sta s pridom izrabljali tudi notranje evropske vodne
transportne poti, ki so zniževale stroške in širile trge.

Leta 1914 je samo Velika Britanija izvažala v neevropske države več
kakor v evropske; vse ostale evropske države so bile v največji meri sood-
visne med seboj. Ne le izdelki in surovine, tudi lastništvo in nadzor sta
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prestopala evropske meje. Celo carine so morda pripomogle k evropski
gospodarski povezanosti s tem, da je bilo zaradi njih bolj dobičkonosno
posedovati tovarne znotraj trga kot vanj vdirati od zunaj. Nemci in Švi-
carji so tako na primer leta 1900 oskrbovali francosko tekstilno industrijo
iz osmih tovarn na ozemlju Francije, Nemci so izdelovali kemikalije v Ru-
siji za ruski trg in investirali v francoske rudnike v Loreni. Nemci so leta
1914 financirali izgradnjo železarn v Normandiji, ki jih je poganjal pre-
mog iz Porurja, ki so ga poceni pripeljali po morju. (Roberts, 1990: 48).
Razmah težke industrije je prisilil kapitaliste k pripisovanju večjega po-
mena ozemlju, saj je težka industrija zahtevala ogromen zagonski kapital
za izgradnjo tovarn in strojev, ki se je obrestoval šele po vse več proizvod-
nih ciklih. Vloga držav je bila pri tem znatna, saj so slednje zagotavljale
finančno pomoč in spodbujale banke k sodelovanju pri razvoju železnice
in vojaške industrije (dober primer so velikanske državne potrebe po tež-
ki industriji v času državljanske vojne v ZDA). 

Evropske velesile in ZDA so po svetu izvažale ne le svoje proizvode,
ampak tudi sistem tržne ekonomije. Delovanje svetovnega gospodarstva
je pogojevala odsotnost političnega vmešavanja. Kapital se je svobodno
prelival tja, kjer so pričakovali dobiček, delovna sila se je selila za delom.
Po vsej Evropi so bili ljudje in posest zavarovani. Čeprav so države uve-
ljavljale carine, je svetovni trg obstajal, vsaj za nekatere proizvode, že od
sredine petdesetih let 19. stoletja. Prototipski svetovni trg je na primer
koordiniral tovore bakra iz Avstralije, Čila, Kube, Velike Britanije in ZDA
s pomočjo londonske borze kovin, ustanovljene leta 1876 (Scholte, 2000:
67). Tržne znamke, kot so juhe Campbell, ki jih je sto let kasneje kot sim-
bol potrošništva ovekovečil simbol pop-arta, Andy Warhol, prehrambeni
izdelki Heinz in Coca-Cola, so se prodajale v številnih državah. Do leta
1880 je Singer pokrival tri četrtine svetovnega trga šivalnih strojev
(Scholte, 2000: 68). London je postal finančna prestolnica sveta, saj je
bila tam na voljo organizacijska struktura in znanje, potrebno za financi-
ranje vse bolj zapletenih poslov. Mednarodno menjavo je lajšal britanski
funt sterling, ki ga je varovala vezava na zlate zaloge, toda trgovalo se je
tudi z japonskim jenom, mehiškim srebrnim dolarjem in drugimi valu-
tami. Zlasti britanske banke so odprle številne podružnice v tujih (ali ko-
loniziranih) državah; pred prvo svetovno vojno so tako hranile do ene
tretjine vseh bančnih depozitov v Argentini, Avstraliji, Braziliji in Novi
Zelandiji (Scholte, 2000: 69). 

»Na splošno je bilo ekonomsko življenje kljub interesu vlad na nekate-
rih posebnih področjih in pri nekaterih investicijah in kljub carinam bolj
prosto vsakega vmešavanja in bolj celovito samouravnalno kot kdajkoli
poprej ali poslej« (Roberts, 1990: 46). Delež izvoza v svetovni proizvodnji
leta 1913 je bil znova presežen šele leta 1970 (Kalb, 2000: 70). Prav tako
so šele konec sedemdesetih let dvajsetega stoletja vlagatelji znova selili
svoj kapital tako neovirano kot pred 1. svetovno vojno, ko je bilo 90 %
tujih investicij t. i. portfolio investicij.
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Evropa je s sistemom izvažala tudi institucije. Podjetje kot delniška
družba, ki je značilen vzvod mobilizacije kapitala, je postalo vse običaj-
nejša oblika poslovne organizacije, delnica pa vse običajnejša oblika po-
sesti. Delniške in blagovne borze so izrinjale tradicionalne sejme. Zako-
nodaja se je odzivala na nove razmere med drugim z zaščito patentov.
Industrijski razvoj je sčasoma pripeljal do neomejene konkurence nas-
protujočih si oblik organizacije, kot so bili karteli; do leta 1914 jih je bilo
na svetu že 114. Od 85 največjih mednarodnih korporacij s sedežem v
Evropi – med njimi Bosch, Bayer, Daimler Benz, Dunlop, Nestlé, Siemens
– jih je v letu 1914 80 % že obstajalo, 44 % pa jih je že delovalo kot medna-
rodne korporacije (Kalb, 2000: 70).

Znaki rasti ekonomskega sistema so bili tudi širjenje birokracije, vse
več načrtovanja produkcije, sodelovanje ekonomskih partnerjev (»občin-
ski socializem« v Veliki Britaniji), novi odnosi med managementom, de-
lavstvom in kapitalom, hitro posnemanje inovacij, izdaje strokovnih pub-
likacij in poslovnih časopisov, mednarodni sporazumi o reguliranju trgov
itd.

Ne bi mogli govoriti o svetovni ekonomiji brez prostega gibanja infor-
macij. Prve čezmejne telefonske klice v zgodovini je omogočila povezava
med Londonom in Parizom leta 1891 (Scholte, 2000: 66). Do leta 1900 je
bil že skoraj dokončan svetovni sistem telefonskih napeljav, ki je naredil
svetovne cene realnost. Preko podmorskih napeljav so do množičnega
bralstva po vsem svetu hitro prihajala tudi časopisna poročila o najrazlič-
nejših dogodkih; leta 1900 je imel angleški Daily Mail že naklado milijon
izvodov (Kalb, 2000: 69). Svetovne razstave, prva je bila leta 1851, in mo-
derne olimpijske igre od leta 1896 naprej so širile informacije – in global-
no zavest.

Leta 1880 je »civiliziran svet« pomenil Evropo in države, ki so osvojile
evropske vrednote in tradicije. Toda odnosi Evrope s preostalim svetom
so bili že dodobra zapleteni, saj so se odigravali na ravni evropskih držav
in evropske civilizacije kot celote, zato je bil evropski kulturni in institu-
cionalni primat nad svetom neformalen in včasih neprepoznan. Politični
in ekonomski primat evropskih držav nad svetom je bil prepoznavnejši.
Suverena država in predstavniški način vladanja, krščanske in razsvet-
ljenske tradicije in mogočna tehnologija na osnovi eksperimentalne zna-
nosti so definirali civilizacijo, ki je bila do leta 1880 v ZDA že na zreli
stopnji razvoja, prav tedaj pa je zajela tudi vso evropsko celino z izjemo
jugovzhoda. Drugje po svetu so se našteti elementi širili in še niso dose-
gli samo obširnih ozemelj centralne Afrike, kar pa je kmalu sledilo.
Zatem sta ostala neobčutljiva na evropsko civilizacijo samo še Tibet in
Etiopija. Drugje je evropska dominacija zajemala politično neodvisne in
politično bolj ali manj odvisne države, bivše kolonije, območja vpliva itd.
Države, ki so imele možnost upreti se evropski prevladi, so to lahko po-
čele s pomočjo evropskih idej in metod, kar je znova potrjevalo evropsko
kulturno prevlado. 
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Kolonializem je bil najočitnejši dokaz evropske prevlade in prekriva-
nja interesov konsolidirane države in kapitala. Čeprav delitev Afrike in
jugovzhodne Azije še ni bila opravljena, so v Evropi sredi 19. stoletja že
obstajali veliki kolonialni imperiji. Največji imperij je posedovala Velika
Britanija, velika kolonialna ozemlja pa so imele tudi Nizozemska, Franci-
ja, Španija in Portugalska. Naštete države so oblikovale svoje imperije že
za časa velikih geografskih odkritij, z izjemo francoskih osvajanj v Sever-
ni Afriki v 19. stoletju. Nemčija in Italija še nista posegli v imperialistično
delitev. Neposredna vlada ni bila edina oblika sledenja evropskim intere-
som zunaj Evrope. Številne formalno suverene države, kot so bile med
drugim Kitajska, Egipt, Koreja, Perzija, so bile prisiljene formalizirati po-
litične pritiske in ekonomsko izkoriščanje s strani Evropejcev preko raz-
nih »vladnih svetovalcev«, evropskih upravnikov nacionalnih dolgov itd.
Seveda evropska ekonomska prevlada nad svetom ni bila ekskluzivna, za
to so bile ZDA veliko prepomembna gospodarska velesila. Ker pa so bile
do 1914 uvoznica kapitala, ki je prihajal iz Evrope, je tudi tu mogoče za-
govarjati neke vrste dominacijo Evrope. Na splošno je bila poglavitna
vloga Evrope v svetovnem gospodarstvu, da je zagotavljala (in z imperia-
lizmom tudi varovala) kapital in gotove izdelke; preostali svet je vsrkaval
ta kapital in izdelke in Evropi zagotavljal surovine.

Vplivi evropske prevlade nad svetom so bili mešani: na eni strani od-
vzem posesti, prisilno in primerjalno vse slabše plačano delo, brezobzir-
no uničevanje naravnih virov, na drugi strani pa ustvarjanje novih indu-
strij, delovnih mest, upravljanje vodstvenih in poslovnih storitev in
ogromnega surovinskega trga. Ekonomske in politične potrebe so zunaj
Evrope pripomogle k nastanku domačega srednjega razreda, ki je bil ka-
sneje nosilec nacionalnih gibanj. Toda najpomembnejši vir, ki ga je Evro-
pa nudila svetu, je bil kapital. Pri vlaganju izven Evrope so vodili Britan-
ci, Nizozemci in Francozi, Nemci pa so dajali prednost vzhodni Evropi in
turškemu imperiju. Kljub kolonialnemu rivalstvu in protekcionizmu s
pomočjo vse številnejših standardov9 je bilo veliko mednarodnega eko-
nomskega sodelovanja tudi v samih kolonijah. »Toliko trgovcev je delova-
lo v neevropskih državah neodvisno od svojih vlad, da bi bilo zavajajoče
razmišljati o svetovni trgovini v izključno nacionalnem smislu« (Roberts,
1990: 53). 

Vzpostavitev svetovnega ekonomskega sistema je imela za posledico
množične migracije prebivalstva (Indijcev po vsem britanskem imperiju,
Kitajcev v Indonezijo), uvajanje novih pridelkov (kavčuk iz Brazilije v In-
donezijo), komunikacije pa so prekinile geografsko izolacijo. Zdravila in
ureditev kanalizacijskih sistemov so zmanjšali nalezljive bolezni in lako-
to, demografska revolucija pa je ovirala številne države pri izboljševanju
življenjskega standarda.10 Včasih je evropska konkurenca uničila tradi-
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cionalne ekonomije: proizvodnja indiga na primer je propadla po uvedbi
sintetičnih barvil. Tako kot so se banke, tovarne in delniške družbe razši-
rile po predindustrijski Evropi, so se tudi drugod po svetu. »Tovrstni
učinki izpostavljajo, da je bila začetna ekonomska prevlada, ki jo je Evro-
pa uživala leta 1880, dejansko manj pomembna za prihodnost kot pa
postopna integracija celotnega sveta v evropski industrijski in trgovski
sistem« (Roberts, 1990: 53).

Neevropske države pa niso privzemale samo evropskih strojev in v tro-
pih nepraktičnih evropskih oblačil, ampak tudi mentaliteto. Zaradi nepo-
srednega prenosa evropskih idej in vedenjskih vzorcev so bile leta 1880
ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija in Južna Afrika »civilizirane«
države. Tudi v Južni Ameriki sta bili kljub številčnemu avtohtonemu pre-
bivalstvu in osvobodilnim vojnam stebra družbe po evropskem vzoru ri-
mokatoliška Cerkev in država. Ponekod so na migracije vplivale nacio-
nalne tradicije in interesi, večinoma pa je izseljevanje pomenilo tudi
prenos idej in predsodkov krščanske, legalistične Evrope – ter povpraše-
vanja po »domačih« proizvodih. Med leti 1880 in 1910 je Evropo zaradi
krize v kmetijstvu in s pomočjo cenenih parnikov zapustilo okrog 26 mi-
lijonov ljudi. Z izseljevanjem in kolonializmom so se selili jeziki. Angleš-
čina je bila že 1880 največ govorjen jezik na planetu. Francoščina je bila
svetovni diplomatski jezik in najbolj razširjena v severni Afriki, jugovz-
hodni Aziji in na Bližnjem Vzhodu. Špansko in portugalsko se je govorilo
v vsej Južni Ameriki. Pomembni posredniki evropskih idej zunaj Evrope
so bili misijonarji, ki niso širili samo krščanske vere, ampak tudi številne
moderne metode v šolstvu in zdravstvu. Kolonialne sile so v kolonijah
ustanavljale šole in univerze po evropskem vzoru, evropske ideje so se
posredovale tudi preko kolonialnih vojaških enot. 

Evropska prevlada nad svetom v obdobju 1880–1914 nazadnje ni bila
toliko politična kot ekonomska in kulturna, spodbujena s potrebo po po-
snemanju nekoga, čigar uspeh je bil več kot očiten in ki ga je sam tudi
razglašal in vanj še kako verjel. Nekatere neevropske države so nakupile
evropskega orožja, da bi se Evropi lažje zoperstavljale. Nacionalna osvo-
bodilna gibanja so nastopala s človekovimi pravicami in samoodločbo
narodov v sloganih. Najhitreje in najuspešneje se je iz svojstvene in her-
metično zaprte družbe pozahodila Japonska, toda tudi številne druge dr-
žave so uvajale evropske institucije in sisteme. Ironično je bil najpomem-
bnejši politični vpliv Evrope nacionalizem, ki je nazadnje tudi izničil
njeno svetovno hegemonijo. Pa še to je bilo zmagoslavje evropske kultu-
re, saj se še danes o svetovnem političnem redu in dogajanju razpravlja v
terminih, nastalih v Evropi in povezanih z evropsko zgodovino. 
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SKLEP

Kako torej umestiti obdobje 1880–1914 v primerjavi s sedanjostjo z vidi-
ka globalizacije? Če apliciramo kriterije za razločevanje med interna-
cionalizacijo in (optimalno) globalizacijo – stisnjenje časa in prostora,
globalizirane finance, poslovne dejavnosti, socialni in kulturni kriteriji
globalizacije, poglavitni učinki in teoretične implikacije internaciona-
lizacije napram globalizaciji (Jones, 2000: 13–16), so izsledki vredni po-
zornosti.

Po navedenih kriterijih je bilo obdobje 1850–1914 dejansko zgolj pred-
globalizacijsko oziroma internacionalizacijsko. V tem času so ‘oddaljeni’
dogodki neenako učinkovali na »lokalno življenje« in je bil njihov učinek
odvisen od konteksta. Z delnicami se je intenzivno trgovalo med »nacio-
nalnimi trgi« in vzdrževanje valut je za nacionalne vlade postajalo težje
zaradi pritiskov mednarodnih finančnih tokov, pa vendar so države obdr-
žale nadzor nad davčno politiko. Kljub številnim tujim bančnim podruž-
nicam po svetu je zelo malo ljudi imelo bančne račune v tujini, ni bilo off
shore bančnega poslovanja, kakor tudi ne možnosti najemanja tujih kre-
ditov. Res se je izvoz povečeval in so dobički podjetij od aktivnosti v tuji-
ni naraščali, toda »domači« dobički so prevladovali, tako kot tudi razmer-
je med mednarodno in domačo delovno silo v prid slednje. Potovanja v
tujino so zelo narasla,11 a niso presegla potovanj po domovini in kljub
živahni čezmejni kulturni izmenjavi so proizvodi in vrednote nekaterih
kultur izrazito prevladovali nad ostalimi. Nastale spremembe so tako
predstavljale priložnost za ekonomije in družbe, pa tudi izziv za javno
upravo in države, ki pa so ostale močne kljub težavam v makroekonom-
ski politiki. Perspektive so se nakazovale v smeri okrepljenega medvlad-
nega sodelovanja, ki so ga zadušila imperialistična rivalstva; mednarodni
sistem je bil izrazito kompleksen in neenak, o prihodnjem razvoju pa je
bilo mogoče zgolj ugibati.

Tudi sedanje »globalizacijsko« obdobje še zdaleč ne izpolnjuje vseh
kriterijev optimalne globalizacije, saj za popolnoma svoboden pretok ka-
pitala, blaga in ljudi še zmeraj obstajajo številne ovire, še zdaleč ne more-
mo govoriti o homogeni globalni kulturi, namesto porajanja globalne
družbe in globalne javne uprave se soočamo z naraščajočim izkorišča-
njem, vojnami, trdoživostjo nacionalizmov in socialnim neredom; holi-
stične tendence svetovnega sistema še zdaleč niso Očitne. 

Iz nadaljnje primerjave med predglobalizacijskim valom v letih 1880–
1914 in sedanjim obdobjem izhaja, da kljub številnim primerljivostim za
vsako obdobje veljajo tudi izrazito razlikovalne značilnosti. Za obdobje
1880–1914 bi tako kazalo izpostaviti zlasti razvoj ozemeljsko sklenjenih,
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11 Prvo potovanje okoli sveta je leta 1872 organiziral pionir potovalnih agentov Tho-
mas Cook.
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centraliziranih, diferenciranih »konsolidiranih držav«, hitro akumulacijo
fiksnega kapitala in tesne odnose med konsolidirano državo in fiksnim
kapitalom (Kalb, 2000: 72). Za globalni val od leta 1950 do danes pa je
nasprotno značilna erozija westphalskega sistema, naraščajoč pomen
krožečega kapitala in rahljanje vezi med državo in akumulacijo kapitala.
Ločitev dinamike kapitala od države seveda ne pomeni samoumevno
zmanjšanja vloge države v sodobnih globalizacijskih procesih ali že
njeno dolgo napovedovano odmiranje. Nasprotno, najsodobnejše študije
(Pikalo, 2003: 219) dokazujejo, da država v procesih globalizacije nikakor
ni obsojena na smrt. 

Na osnovi zgoraj navedenih argumentov se je torej mogoče pridružiti
stališču več avtorjev (na primer Scholte, 2000: 74), da za opredelitev ob-
dobja 1850–1914 kot (pred)globalizacijskega govori prav toliko razlogov
kot proti njemu. V tem obdobju so se razvile prve komunikacijske teh-
nologije, konsolidirali so se prvi globalni trgi, nekoliko tudi globalne
finance in nekatere organizacije (Svetovna poštna zveza, Svetovna me-
teorološka organizacija, delavske internacionale, Mednarodni odbor rde-
čega križa, nekoliko kasneje Interpol, Društvo narodov itd.). Globaliza-
cijski procesi v tem obdobju so bili neprimerljivo intenzivnejši kot
kdajkoli poprej. Toda intenzivnosti procesa suprateritorializacije teh
dejavnikov ni mogoče primerjati s časom od šestdesetih let 20. stoletja
naprej, ko se prostor in čas začneta krčiti z eksponenčno hitrostjo. Neka-
teri elementi globalizacije so v prvem obdobju sploh odsotni, kot na pri-
mer čezmejne produkcijske verige, globalni okoljski problemi, planetarni
televizijski prenosi in računalniška omrežja. Lahko pa trdimo, da so v
predglobalizacijskem obdobju 1880–1914 nastali temelji za sodobne glo-
balizacijske procese in da je bila fenomenu stisnjenja časa in prostora
najprej podvržena evropska celina, od koder (kakor tudi iz ZDA) so se
internacionalizacijski in suprateritorialni procesi širili v ostale dele sveta.
Zanimiva nadaljnja razprava, ki se s tem odpira, je vprašanje vzrokov in
posledic diskontinuitete tega procesa z obdobjem svetovnih vojn.
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ANTIGLOBALISTI – GLOBALNI ODGOVOR 
NA GLOBALNE PROBLEME

UROŠ PINTERIČ1

UVOD

V prispevku želimo osvetliti nekatere vidike (predvsem civilnodružbene-
ga in ekonomskega) trenutno enega najbolj aktualnih svetovnih procesov
– globalizacije. Pri tem bomo posebno pozornost posvetili razvoju anti-
globalistov oziroma gibanj za drugačno globalizacijo ter poskušali poi-
skati njihove korenine v novih družbenih gibanjih in jih naknadno opre-
deliti kot novo generacijo novih družbenih gibanj. V nadaljevanju pa
želimo določiti nekatere vzroke za njihovo aktivacijo oziroma preveriti,
ali so antiglobalisti dejansko odgovor samo na trenutno ekonomsko si-
tuacijo v svetu.

V prispevku se bomo osredotočili na naslednji dve tezi:
Antiglobaliste je mogoče, na podlagi njihovih lastnosti in specifik, de-

finirati kot novo generacijo novih družbenih gibanj.
Antiglobalisti so odgovor civilne družbe na proces globalizacije, čeda-

lje večji prepad med prvim in tretjim svetom ter nepravično porazdeljeni-
mi dobrinami.

NOVA DRUŽBENA GIBANJA vs. 
GIBANJA ZA DRUGAČNO GLOBALIZACIJO

V članku bomo uporabljali definicijo Tarrowa (1994: 3–4), ki družbena
gibanja opredeli kot skupno pobudo skupine ljudi, ki jih veže občutek
pripadnosti in solidarnosti, s skupnim ciljem v kontinuirani interakciji z
elitami, nasprotniki in oblastjo. Hkrati pa bomo, kot konkretizacijo te
definicije uporabili lastnosti novih družbenih gibanj, ki jih našteva Fink
Hafnerjeva.

Fink Hafnerjeva (1992: 24–31; 2001: 23–30) od različnih avtorjev pov-
zema naslednje lastnosti novih družbenih gibanj: 
• samokreativnost in faktor oblikovanja družbe,
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• nujnost kolektivne akcije s strani civilne družbe,
• utemeljenost na konfliktu, 
• generiranje sprememb družbeno-političnega sistema (lahko tudi ohra-

njanje le-tega),
• neinstitucionaliziranost,
• množičnost,
• nestrukturiranost.

Zgoraj opredeljeni definiciji je mogoče razumeti kot bolj teoretsko in bolj
empirično verzijo istega pojava. Na podlagi definicije Torrowa je mogoče
pripraviti debato o tem, kaj na primer je občutek solidarnosti, na drugi
strani pa Fink Hafnerjeva (1992: 24–31; 2001: 23–30) opredeli nova druž-
bena gibanja podrobneje, naštete lastnosti novih družbenih gibanj v
njeni definiciji pa lahko uporabimo kot konkretne kazalnike, na podlagi
katerih lahko neko skupino ljudi imenujemo novo družbeno gibanje.

Antiglobalisti kot nova generacija novih družbenih gibanj

Razpad blokovske strukture konec osemdesetih let dvajsetega stoletja je
povzročil občutne spremembe na vseh področjih. Najočitnejše spremem-
be so se pojavile predvsem na ekonomskem področju. Iz različnih razlo-
gov se je pojavila ekonomska kriza v precejšnjem delu sveta.2 Predhodna
blokovska delitev gospodarstev je razpadla in zahodnemu kapitalu se je,
v večji ali manjši meri, odprla tudi večina vzhodnih, socialističnih držav. 
Hkrati je prišlo do t. i. internetne revolucije, ki je omogočila povsem nove
razsežnosti povezovanja sveta. Novi komunikacijski prijemi so omogočili
razmeroma poceni komunikacijo na velike razdalje, kar je ob odsotnosti
učinkovitega nadzora na tem področju omogočilo nezadržno širitev raz-
ličnih informacij in idej (več o vlogi interneta, predvsem v ZDA, glej Fer-
fila, 2002: 363–421).

To je potegnilo za seboj vrsto družbenih sprememb, med katerimi so
nedvomno najpomembnejše tiste, ki so vezane na možnosti povezovanja
ljudi. Sem sodi predvsem odprava geografskih ovir ter zmanjšanje (more-
bitnega) nadzora pretoka idej ob bistveno večjih možnostih za koordi-
nacijo med skupinami na različnih lokacijah, tako v lokalnem kot tudi
svetovnem okolju. V okviru razmišljanja o posledicah tehničnih in tehno-
loških inovacij nikakor ne smemo zaobiti fenomena prostorsko-časovne
kompresije, ki omogoča večjo mobilnost tako informacij, kot tudi ljudi in
blaga, po drugi strani pa omogoča dolgoročnejše planiranje zaradi rela-
tivnega krčenja časa (Jessop v Pikalo, 2003: 105).

V situaciji gospodarske krize in razvoja informacijske tehnologije so se
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pojavile nove oblike civilnodružbene participacije, ki se jih je, verjetno v
veliki meri po zaslugi medijev, v javnosti prijel naziv »antiglobalisti«. 

Na svoj obstoj so opozorili z velikimi demonstracijami decembra 1999
v Seattlu ob srečanju Svetovne trgovinske organizacije (WTO). V grobem
so bile njihove zahteve uperjene k zmanjšanju tveganja nezaposlenosti
zaradi konkurenčnosti, posledičnemu nižanju plač nekvalificiranih de-
lavcev, proti degradaciji okolja in kulturnemu imperializmu ZDA. V
ozadju pa je bil strah ljudi pred čedalje večjim ekonomskim povezova-
njem sveta, ki omogoča podjetjem maksimizacijo profita ter manjša so-
cialno varnost zaposlenih, predvsem v razvitem svetu.3 Za masko boja
proti izkoriščanju nekvalificiranih delavcev tretjega sveta se skriva strah
za varnostjo lastne zaposlitve v državah prvega sveta. Z nekoliko ironije
je mogoče ugotoviti, da protesti proti globalizaciji v razvijajočem se svetu
niso nič novega, neobičajnega in motečega, ampak da je nov pojav anti-
globalističnih protestnikov v državah razvitega sveta in da je potemta-
kem resnično nekaj narobe (Stiglitz, 2002: 3).

Po tem ko se je presenečenje iz Seattla nekoliko pozabilo in so antiglo-
balisti ponovno prešli v fazo latentnega delovanja oziroma občasnih
manjših akcij, je njihovo delovanje ponovno doživelo vzpon julija 2001 v
Genovi. Protest v Seattlu je bil pomemben, ker je bil prvi te vrste, protest
v Genovi pa, ker je bil večji in istočasno tudi krvav. Različne skupine an-
tiglobalistov, ki so korenine pognale v Seattlu, so močnejše in bolje orga-
nizirane prišle v Genovo, ki pa je bila na dogodek drugače pripravljena.
Množica različnih skupin, v katero so bili po nekaterih izjavah pomešani
tudi saboterji,4 ki naj bi izzvali spopad s policijo, je po uspehu v Seattlu
postala bolj samozavestna in je temu primerno tudi nastopila.5 S tem ko
so jih na dobro zavarovanih ulicah Genove pričakali policijski kordoni, je
bilo po njihovem mnenju izražanje od vladajočih stališč odstopajočega
mnenja kriminalizirano. To vzdušje pa se je po 11. septembru 2001 še
stopnjevalo.6

Dejansko pa lahko antiglobalisti dodatno legitimacijo svojega delova-
nja črpajo ravno iz obravnave, ki so jo bili deležni v Genovi. Žrtve na
strani civilne družbe, izginotje pacifizma iz besednjaka velikih sil ter kri-
minalizacija resnejšega nasprotovanja vladajočim svetovnim usmeritvam
so vsekakor faktorji, ki ob ustrezni propagandi večajo podporo antiglo-
balistom. Istočasno pa je potrebno opozoriti na idejo Offeja (1987: 26), ki
se je sicer nanašala na nova družbena gibanja v sedemdesetih in osemde-
setih letih dvajsetega stoletja, da ni nujno potrebno, da si ta gibanja de-
jansko prizadevajo za reševanje problemov, ampak da jim gre mogoče
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3 Labor, Jobs and Income, dostopno prek www.gti.edu/antiglobjob.htm (16. 3. 2003).
4 Glej opombo 3.
5 Pri tem je vredno omeniti incidente v Sloveniji nekaj dni pred tem na srečanju

Busha in Putina.
6 http://www.rifondazione.it/v/docgb/mag22-42.pdf (13. 3. 2003).
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bolj za »intrizične vrednote akcije«, kot so ekspresivnost, agresija in mili-
tantnost. 

Po Genovi so se ves čas vrstila antiglobalistična zborovanja, ki pa so
načeloma potekala nekoliko mirneje (vsaj brez človeških žrtev), bolj
koordinirano in so vedno znova zbujala vsesplošni strah, tako državnega
aparata (kar se odraža v enormno povečanih varnostnih ukrepih ob vsa-
kem dogodku, ki bi bil potencialna tarča zbiranja antiglobalistov), kot
tudi prebivalstva (Hočevar 2002: 1; Mašanovič, 2002: 3). 

Idejno so antiglobalisti odgovor na družbeno-ekonomske in politične
spremembe tako v posameznih državah, kot tudi v svetu kot celoti. Logi-
ka neoliberalizma, ki v svetu prevladuje zadnja desetletja in posamezni-
ka podreja logiki trga, zavrača vrednote demokracije kot nepotrebne,
ekonomsko neprofitabilne ter posledično neželjene.7 V okviru neolibe-
ralnih politik se pojavi »nov človek« Homo Oeconomicus, ki je absolutno
individualiziran, neodvisen od vsakršnih vplivov okolja, razen ekonom-
skih (Vergopoulos, 2003). Demokratično načelo enakosti posameznikov
po principu »en človek – en glas« je nevarno za peščico bogatašev, ki ob-
vladujejo svetovni kapital. Dejansko upoštevanje omenjenega načela bi
namreč pripeljalo do transferja denarnega toka v gosto poseljene države
drugega in tretjega sveta ter posledično zmanjšanje razlik v svetu v
škodo kapitalističnih velesil (Vergopoulos, 2003). V tem smislu antiglo-
balistična gibanja zahtevajo ravno ponovno odkritje tega demokratičnega
načela, ki naj bi pravičneje prerazdelilo denar po svetu, hkrati pa izpo-
stavljajo neodtujljivost demokratičnih načel in človekovih pravic,8 ki jih
neoliberalizem pod oznako preživetosti poskuša potisniti na smetišče
zgodovine (Vergopoulos, 2003). 

V začetku leta 2003 se je delovanje civilnodružbenih skupin preusme-
rilo predvsem proti ameriškemu napadu na Irak. V medijih pa je besedo
antiglobalisti ponovno nadomestila beseda mirovniki, ki se je pojavila že
v prvem valu novih družbenih gibanj. Čeprav gre v obeh primerih za isto
jedro skupine, je v primeru »novega« mirovništva in »antiamerikanizma«
zaznan pojav večje stopnje poenotenja med ljudmi.9 Dvojno pojmovanje
teh civilnodružbenih skupin pa navaja na misel, da med skupinama ob-
staja tudi neka vsebinska razlika. Glede na to, je smiselno trditi, da anti-
globalisti predstavljajo željo po večji (predvsem socialni) pravičnosti v
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7 V nadaljevanju razumemo neoliberalizem kot vrednotni in akcijski načrt, ki zago-
varja privatizacijo produkcijskih sredstev, liberalizacijo trgov, makroekonomsko
stabilnost, redukcijo vloge države v smislu manjšanja regulative, ki zgolj blaži dis-
funkcije trga, ter redukcijo njene socialne vloge (Bugarič, 1996: 80–82).

8 Zavedanje neodtujljivosti in univerzalnosti človekovih pravic lahko potrdimo na
podlagi dogodkov ob invaziji ZDA in zaveznic na Irak, ko se po celem svetu (ZDA,
Velika Britanija, Slovenija, Avstralija, Španija …) vrstijo množične demonstracije
nasprotovanja invaziji sami, kot tudi vojni kot taki. 

9 Antiglobaliste je mogoče identificirati predvsem kot študente in mlajšo generacijo,
medtem ko je med novimi mirovniki opaziti tudi večje število ljudi starejše in sred-
nje generacije.
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svetu, medtem ko novi mirovniki poudarjajo pomen svetovnega (glo-
balnega) miru in nepravičnost kakršnekoli vojne. V tem primeru pa je
navkljub ohranjanju besedišča, vezanega na globalnost, mogoče zaznati
nekakšno spremembo v razmerju do ekonomske globalizacije, kjer naen-
krat civilnodružbeno nasprotovanje vojni v Iraku postane globalno in
nasprotovanje ZDA globalnim ukrepom OZN in željo po »solistični« ak-
ciji skupine nacionalnih držav. Tako mirovniki kot tudi antiglobalisti pa
imajo skupno točko v nasprotovanju ameriškemu neoliberalizmu, indivi-
dualizmu in samovolji trenutno edine supersile v svetu.10

Zagovorniki sedanjih ekonomskih procesov sicer priznavajo, da imajo
antiglobalisti glede nekaterih podrobnosti prav, v grobem jim pa naspro-
tujejo. Pravilnost sedanjih procesov utemeljujejo s tem, da so gospodar-
sko odprte države vseh treh svetov napredovale v razvoju, da je občutek
ogroženosti povezan z neizobraženostjo,11 da je večina posledičnih neza-
poslenosti le začasna oziroma brez dolgoročnih posledic za posameznika
itd. (Graham, 2001). Pri tem, neupoštevaje lokalne kulturne navade, neo-
liberalisti zagovarjajo idejo, da je vsakršen napredek boljši kot obstoječe
stanje v tretjem svetu. V tem kontekstu antiglobalistom očitajo, da želijo
s svojim nasprotovanjem sodobnim ekonomskim procesom izničiti ta
napredek (v smislu industrializacije tretjega sveta z željo po izkoriščanju
cenene delovne sile).12 Sočasno pa Sen (v Vergopoulosu, 2003) ekonom-
ski razvoj, ki ni v službi človekove potrebe po svobodi in demokraciji,
razglaša za negativen in posledično neželjen.

V tem kontekstu je mogoče trditi, da se v primeru protestnikov proti
globalizaciji uporablja napačen izraz. Guidry, Kennedy in Zald, (v An-
dretta, Mosca, 2001) izpostavljajo, da ta gibanja niso antiglobalistična,
kot se jih je prijel vzdevek, ampak v bistvu gibanja za drugačno globali-
zacijo, ki bi vse pozitivne posledice povezovanja sveta naredila dostopne
oziroma oprijemljive tudi za širše množice, tako v razvitem, kot tudi ne-
razvitem svetu. Dejansko antiglobalisti delujejo na globalnem principu in
z medsebojnim povezovanjem oblikujejo globalno civilno družbo, ki pri
svojem delovanju uporablja najnovejše tehnološke dosežke (internet).
Gre torej za globalni odgovor na globalno situacijo.

Globalni družbeni akter

Na podlagi do sedaj povedanega lahko trdimo, da antiglobalisti po nači-
nu organiziranja, notranji strukturi in nekaterih drugih lastnostih pred-
stavljajo nadaljevanje novih družbenih gibanj oziroma jih je mogoče
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10 Dokaz slednjega je napad na Irak brez odobritve Varnostnega Sveta OZN.
11 Nelogično, glede na to, da je v antiglobalističnih protestih sodelovalo veliko mladih

in tudi študentov.
12 Primer Bangladeša in tekstilne industrije glej Graham (2001).
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razumeti kot neko modificirano pojavno obliko novih družbenih gibanj.
Sočasno pa je potrebno opozoriti na nekatere razlike, ki predpostavljajo
antiglobaliste kot neko novo obliko družbenih gibanj, ki jo od predhod-
njih oblik ločuje. 

Med razlikami je potrebno na prvem mestu opozoriti na njihov druž-
beni kontekst v povezavi z razvojem (informacijske) tehnologije in spre-
menjeno oziroma zmanjšano vlogo nacionalne države. Čeprav so že giba-
nja v prejšnjem obdobju naslavljala svetovne probleme, so to v večini
primerov storila v okviru nacionalnih držav in zgolj ob usklajenosti akcij
na širši ravni. Antiglobalisti pa precejšen del svojih usklajevanj izvajajo
po svetovnem spletu, ki je pojmovan kot dejavnik globalizacije (pred-
vsem informacijske), hkrati pa lahko organizirajo mednarodno akcijo na
kraju dogodka brez vezanosti na ozemlje nacionalne države. Njihovi pro-
testi so mednarodni in se dogajajo na samem kraju dogajanja oziroma
posledic, ki jim nasprotujejo. V tem smislu je mogoče govoriti, da so anti-
globalisti, kljub nekaterim podobnostim, tako organizacijskim kot idej-
nim, nova generacija novih družbenih gibanj, ki jo je mogoče razumeti
kot nadaljevanje iste gibanjske tradicije, vendar v modificirani obliki.

GLOBALIZACIJA IN VEČANJE RAZLIK V SVETU

Po prvi, še zlasti pa po drugi svetovni vojni, pride do poglabljanja sodelo-
vanja med državami, kar je mogoče označiti s pojmom internacionali-
zacija. Gre za medsebojno sodelovanje suverenih držav, kot načelno ena-
kopravnih partneric (dejanska razmerja moči govorijo proti de jure
enakopravnosti posameznih držav). Za to obdobje je značilno, da so dr-
žave prevladujoči akterji v meddržavnih odnosih. Gospodarstvo je prire-
jeno ali celo podrejeno interesom države (Gereffi, 1997: 53).

Globalizacija pa v tej tipologiji lahko predstavlja naslednjo stopnjo
razvoja, ko država postane zgolj orodje ekonomije pri doseganju osnov-
nega kapitalističnega cilja, namreč ustvarjanju profita. Smiselno je celo
govoriti o zlitju oziroma poenotenju določenih segmentov13 sveta. Pikalo
(2003: 16–17) izpostavi predvsem zlitje ekonomskih sistemov v smislu
odpravljanja vsakovrstnih ovir različnim gospodarskim tokovom, vendar
pa je verjetno ravno tako govoriti o zlitju na različnih drugih področjih,
opisanih z »McWorld«, »Microsoft« in podobnimi simboli ameriškega
kulturnega imperializma.

V tej situaciji se pojavlja tudi vprašanje nadaljne vloge nacionalne
države, ki je postavljena v nov okvir. Pri tem so možni sicer različni
pogledi na prihodnjo vlogo države, vendar pa se pravladujoči svetovni
pogled na svet (neoliberalizem) nagiba k pasivni državi, ki je postala ujet-
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13 Mišljeni so vsebinski segmenti (ekonomija, kultura …).
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nica toka globalizacije, v katerem počasi tone, obremenjena s težo zahtev
po krčenju njenih pristojnosti predvsem na področjih, ki so kakorkoli
povezana z ekonomijo. Skladno z neoliberalno ideologijo naj bi bila drža-
va zgolj mehanizem za zagotavljanje pogojev nemotenega delovanja eko-
nomije (več o vlogi države v procesu globalizacije glej Pikalo, 2003).

Idealistični končni rezultat globalizacije bi predstavljala brezrazredna
družba brez razlik in z enakimi možnostmi dostojnega življenja. Vendar
pa je ta proces poln disfunkcij in stranskih produktov (Stiglitz, 2002:
3–22). Prva ovira je različen izhodiščni položaj posameznih držav v zgo-
dovini in enako ob vstopu v globalizacijski proces,14 ki postavlja pred-
vsem slabše razvite države v podrejen položaj. Amoroso (1998: 52–53) pri
tem jasno opredeli, da gre za umetno vzpostavljanje razmerij podrejeno-
sti in odvisnosti, da so snovalci tega procesa industrijska in finančna
transnacionalna podjetja, glavni igralci pa mednarodne institucije (IMF),
koordinacijske oblike med državami razvitega sveta (G7) ter zvezne vlade
treh centrov globalizacije (ZDA, Japonska, EU). Druga ovira pa je dejstvo,
da so določena področja dozdevno bolj dovzetna in usposobljena za glo-
balizacijo, kot druga. Izrazit primer je področje gospodarstva15 na eni in
področje zagotavljanja enakega življenjskega standarda na drugi strani.
Globalizacija na področju ekonomije je razmeroma hitra in učinkovita,
saj so finančni tokovi bistveno bolj fleksibilni od sposobnosti in priprav-
ljenosti držav za medsebojno alokacijo dobrin v želji po pravičnejšem
prerazdeljevanju dobrin v svetu. Skladna s tem je tudi ideja, da globaliza-
cija izkorišča obstoječa nesorazmerja in povzroča dodatno večanje razlik
in neenakosti v svetu, izključevanja družbenih skupin in držav, njihove
politične destabilizacije ter ekonomske marginalizacije (Amoroso, 1998). 

Hkrati pa globalizacija pomeni stanje, ki je posledica istoimenskega
procesa. V tem stanju je gospodarstvo bistveno bolj fleksibilno, manj
regulirano in institucionalizirano s strani države ter čedalje bolj transna-
cionalno, svetovno oziroma globalno (Andretta, Mosca, 2001).

Zaradi teh in množice drugih vzrokov se besedo globalizacija navadno
veže na ekonomijo ter z njo povezane tematike. Procesu globalizacije se
izmikajo področja, ki so tradicionalno vezana na nacionalno državo in
suverenost, kot sta naprimer zunanja in obrambna politika.16 Pri tem pa
je potrebno opozoriti na razmislek o diskurzu globalizacije, kjer je sled-
nja postavljena kot brezčasovni okvir, znotraj katerega se odvija celotna
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14 Globalizacijski proces ni prostovoljen, ampak je posledica celotne situacije v svetu
in njene evolucije.

15 Slikovit primer posledic ekonomske globalizacije glej Gereffi (1997, 53).
16 Čeprav so nekatera področja tudi tukaj poudarjena kot izrazito globalna, tak primer

je po 11. septembru 2001 uveljavljen koncept globalnega terorizma. Ironija primera
pa je, da se ZDA proti globalnemu pojavu (po njihovi lastni opredelitvi) borijo na
nacionalni ravni. Akcija, omejena na Afganistan, nikakor ne predstavlja globalnega
boja proti terorizmu. Kajti če je terorizem globaliziran, ga ni mogoče locirati na ob-
močje ene same države. 
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sodobna zgodovina. Globalizacija, v neoliberalnem diskurzu, sledi lastni
logiki razvoja in ne potrebuje nekoga, ki bi ji zagotovil željeno smer raz-
voja, hkrati pa globalizacija narekuje nadaljnje korake posameznih
subjektov (Pikalo, 2003: 18–20), ki pa so glede na svojo pasivnost objekti-
vizirani. 

Razvojna delitev sveta

V nadaljevanju želimo prikazati nekatere razvojne probleme, ki so se v
procesu globalizacije pojavili in ki jih globalizacija pospešuje. Globaliza-
cija, skozi prizmo teorije gospodarskega razvoja in diskuz neoliberalizma,
predstavlja napredek, ki se ga ne sme in ga ni moč zavreči (Bugarič, 1996:
82–86; Stiglitz, 2002). Vendar pa Stiglitz (2002: 4) ugotavlja, da pomeni
globalizacija napredek izključno za izrazito izvozno naravnane države, ne
pa tudi za posamezna nacionalna gospodarstva. Pri tem je potrebno opo-
zoriti na dvoreznost ekonomskega razvoja, ki ga je povzročila globalizaci-
ja. Na eni strani je bilo omogočeno, da so izvozno naravnane države A, B
in C v določeno državo D izvozile svoje konkurenčne izdelke ter tako
prebivalstvu države D omogočile lažje (cenejše) dostopanje do neke
dobrine in s tem dvignile njihov življenjski standard (hkrati pa lastno
gospodarsko razvitost oz. uspešnost). Sočasno pa je ravno vstop konku-
renčnih podjetij na trg države D povzročil zaviranje razvoja njenega gos-
podarstva (posledica je večanje nezaposlenosti in manjša stopnja rasti
BDP-a ali celo njegov upad),17 zaradi zmanjšanja predhodne samozadost-
nosti in trenutne nekonkurenčnosti (Stiglitz, 2002: 4–5), kar pa povzroči
ekonomsko krizo v državi D in poveča njeno odvisnost od mednarodnih
institucij ter izniči dvig življenjskega standarda, destabilizira območje ter
poveča stopnjo revščine (Stiglitz, 2002: 5–10). Glede na dosedanje, pred-
vsem azijske, izkušnje, je mogoče trditi, da je poleg neoliberalne ideologi-
je odpiranja nacionalnih tržišč potrebno zagotoviti tudi investicije v gos-
podarstvo samih držav v razvoju in ni dovolj zgolj zasičevanje tržišča
določene države z uvoženimi konkurenčnimi izdelki (glej Hirst, Thomp-
son, 1999). Stiglitz (2002: 7) temu dodaja še potrebo po enakem odprtju
trgov držav razvitega sveta za konkurenčna zunanja podjetja.

Na podlagi zgoraj omenjenega razvojnega modela ter vloge posamezne
države v njem je nastala klasifikacija t. i. treh svetov, čeprav se v zadnem
obdobju vedno bolj uveljavlja enostavna delitev na razvite države in drža-
ve v razvoju, kar naj bi povzročalo vtis, da se je svet izkopal iz največje
nerazvitosti. Vsaka klasifikacija ima nedvomno nek smisel, vprašanje pa
je, ali je klasifikacija sama smiselna. V naslednjih nekaj vrsticah bomo
na podlagi zbranih podatkov ter ob podpori tabel poskusili ugotoviti smi-
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17 Za obdobje kriz oziroma za manj razvita območja je značilna sorazmerno visoka
stopnja rodnosti, kar zmanjšuje BDP na prebivalca.
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selnost in delitve na t. i. tri svetove. Graf 1 prikazuje povprečni BDP po
posameznem tipu sveta v časovnem obdobju od leta 1970 do leta 2000.18

Graf 1: BDP po posameznem tipu sveta ter skupna povprečna vrednost
(mlr. $).

Prirejeno po: 
– (1981) Statistical Yearbook 1979/80. New York: United Nations.
– (1985) Statistical Yearbook 1982. New York: United Nations.
– (1988) Statistical Yearbook 1985/86. New York: United Nations.
– (1993) Statistical Yearbook: 38th issue. New York: United Nations.
– (1994) Statistical Yearbook: 39th issue. New York: United Nations.
– (2000) Statistical Yearbook: 43th issue. New York: United Nations.
– (2001) Statistical Yearbook: 44th issue. New York: United Nations.
– (2001) Statistical Yearbook: 45th issue. New York: United Nations.
– (2002) World Economic and Social Survey. New York: United Natons.
– (2002) World Investment Report 2002. New York, Geneva: United Nations.
– (2001): World Economic Outlook: October 2001. Washington: IMF.
– UNDP (1990): Human Development Report 1990. New York, Oxford: Oxford University Press.
– (1982): Yearbook of National Accounts Statistics 1980. New York: United Nations.

Iz grafa je razviden gigantski prepad med t. i. prvim svetom na eni ter
drugim in tretjim svetom na drugi strani, ki se je v 30-tih letih z nekaj sto
miljard povečal na več kot štiritisoč milijard ameriških dolarjev. Ob tem,
da so razlike med drugim in tretjim svetom relativno majhne in kon-
stantne. Vendar pa že povprečni BDP na prebivalca (Graf 2) pokaže de-
janske razlike tudi med drugim in tretjim svetom. Pri tem je potrebno
opozoriti, da je glavni razlog za takšno povečanje BDP-a na prebivalca v
konstantni rasti na Japonskem (v obdobju 1995/2000 se je povečal za več
kot 30 000 $, medtem ko je v ZDA upadel za dobrih 10 000 $). Ravno tako
ne moremo prezreti, da je bil BDP na prebivalca leta 1970 najvišji v drža-
vah drugega in ne prvega sveta. Zaskrbljujoča pa je konstantno nizka
raven BDP-a na prebivalca v državah tretjega sveta.
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18 Ta časovni razpon velja tudi za vse ostale tabele. Morebiti nepovezane črte na grafih
pomenijo, da nismo uspeli pridobiti ustreznih podatkov za določeno časovno točko.
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Graf 2: Povp. BDP na prebivalca po posameznem tipu sveta in skupna
povp. vrednost ($).

Prirejeno po:
– (1981) Statistical Yearbook 1979/80. New York: United Nations.
– (1985) Statistical Yearbook 1982. New York: United Nations.
– (1988) Statistical Yearbook 1985/86. New York: United Nations.
– (1993) Statistical Yearbook: 38th issue. New York: United Nations.
– (1994) Statistical Yearbook: 39th issue. New York: United Nations.
– (2000) Statistical Yearbook: 43th issue. New York: United Nations.
– (2001) Statistical Yearbook: 44th issue. New York: United Nations.
– (2001) Statistical Yearbook: 45th issue. New York: United Nations.
– (2002) World Economic and Social Survey. New York: United Natons.
– (2002) World Investment Report 2002. New York, Geneva: United Nations.
– (2001): World Economic Outlook: October 2001. Washington: IMF.
– UNDP (1990): Human Development Report 1990. New York, Oxford: Oxford University Press.
– (1982): Yearbook of National Accounts Statistics 1980. New York: United Nations.

Graf 3 prikazuje odstotek nepismenega prebivalstva, na podlagi katerega
lahko resno podvomimo o tem, da je drugi svet tako zelo za prvim. Doda-
ten udarec samohvali t. i. razvitega sveta pa je, da so države drugega
sveta prej dosegle stopnjo nepismensti 5 % in manj.

Čeprav se stopnja nepismenosti zmanjšuje tudi v tretjem svetu, je mogo-
če ugotoviti, da je še vedno pokazatelj visoke stopnje nerazvitosti, saj se
na ta račun celo skupna stopnja nepismenosti močno dvigne. Drugi so-
cialni kazalnik je stopnja brezposelnosti (Graf 4). Poleg visoke stopnje
brezposelnosti v tretjem svetu, ki se je v zadnjem obdobju nekoliko
zmanjšala, je lepo razvidno naraščanje stopnje brezposelnosti skladno z
razpadom socialističnih režimov v drugem svetu. Istočasno pa je mogoče
vse spremembe v stopnjah brezposelnosti vsaj deloma pojasniti tudi s
svetovnimi ekonomskimi krizami.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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Graf 3: Odstotek nepismenih

Prirejeno po:
– (1981) Statistical Yearbook 1979/80. New York: United Nations.
– (1985) Statistical Yearbook 1982. New York: United Nations.
– (1988) Statistical Yearbook 1985/86. New York: United Nations.
– (1993) Statistical Yearbook: 38th issue. New York: United Nations.
– (1994) Statistical Yearbook: 39th issue. New York: United Nations.
– (2000) Statistical Yearbook: 43th issue. New York: United Nations.
– (2001) Statistical Yearbook: 44th issue. New York: United Nations.
– (2001) Statistical Yearbook: 45th issue. New York: United Nations.
– (2002) World Economic and Social Survey. New York: United Natons.
– (2002) World Investment Report 2002. New York, Geneva: United Nations.
– (2001): World Economic Outlook: October 2001. Washington: IMF.
– UNDP (1990): Human Development Report 1990. New York, Oxford: Oxford University Press.
– (1982): Yearbook of National Accounts Statistics 1980. New York: United Nations.

Na podlagi zgornjih lahko trdimo, da vsekakor obstajajo značilne razlike
med prvim, drugim in tretjim svetom, ki predvsem na področju ekonom-
skih indikatorjev naraščajo ter povzročajo večanje neenakih možnosti za
razvoj, čeprav lahko tudi manj razvite države na nekaterih področjih pre-
segajo načeloma bolje razvite države. 
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Graf 4: Odstotek nezaposlenih

Prirejeno po: 
– (1981) Statistical Yearbook 1979/80. New York: United Nations.
– (1985) Statistical Yearbook 1982. New York: United Nations.
– (1988) Statistical Yearbook 1985/86. New York: United Nations.
– (1993) Statistical Yearbook: 38th issue. New York: United Nations.
– (1994) Statistical Yearbook: 39th issue. New York: United Nations.
– (2000) Statistical Yearbook: 43th issue. New York: United Nations.
– (2001) Statistical Yearbook: 44th issue. New York: United Nations.
– (2001) Statistical Yearbook: 45th issue. New York: United Nations.
– (2002) World Economic and Social Survey. New York: United Natons.
– (2002) World Investment Report 2002. New York, Geneva: United Nations.
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Povezava med večanjem razlik v svetu 
in nastankom antiglobalističnih gibanj

Glede na trende zgornjih grafov je težko poiskati dober socio-ekonomski
razlog, zakaj so se antiglobalisti pojavili ravno na prelomu tisočletja. Vse-
kakor lahko pritrdimo njihovim ugotovitvam, da se razlike v svetu večajo
(predvsem na ekonomskem področju), ne moremo pa reči, ali so tudi
dejanski razlog za »vstajo« civilne družbe. 

V obzir bi bilo potrebno vzeti še nekatere druge kazalnike razvitosti,
kot so zdravstvena oskrba, infrastruktura, dostopnost do informacij (me-
diji) ter nedvomno v zadnjem času vse pomembnejši prosti dostop do in-
terneta. Enako pomembno pa bi bilo potrebno obravnavati še razlike
znotraj posameznega tipa razvitosti držav in tudi med družbenimi razre-
di znotraj posamezne države.
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Pri tem lahko omenimo še nekatere druge morebitne razloge, ki so
bolj ali manj osnovani in predstavljajo zgolj poskus širitve dejavnikov, ki
so potencialno vplivali na pojav antiglobalistov. V povezavi z opozarja-
njem na večanje razlik v svetu lahko govorimo o altruizmu in želji po po-
moči sočloveku. Diametralno nasprotni potencialni razlog pa je želja po
politični moči določene družbene formacije, ki želi iz gibanjskega načina
delovanja prerasti v pripoznano politično opcijo, ki bi v prihodnosti žele-
la udejanjiti svoje ideje po »običajni« politični poti (preko volilnega boja
in vstopa v parlamentarno pozicijo).

Verjetno bi del pojavnosti antiglobalistov lahko povezali tudi z genera-
cijsko razliko. Če nekoliko špekuliramo, da so pripadniki akcijskega
jedra antiglobalistov stari v povprečju 25–30 let, in to število odštejemo
od leta 2000, dobimo leto 1970 (leto rojstva). V letu rojstva so bili starši
antiglobalistov stari v povprečju 25–30 let. Vemo tudi, da so bili pripad-
niki novih družbenih gibanj v večini študentje. Na tem mestu namiguje-
mo na morebiten vpliv prenosa zavesti o nujnosti skupne akcije za od-
pravo razlik in nepravičnosti v družbi z generacije staršev na generacijo
otrok. 

Na podlagi vsega do sedaj povedanega lahko rečemo, da antiglobalisti
nikakor niso neposreden odziv na socio-ekonomsko situacijo v svetu,
temveč je to le eden izmed dejavnikov, ki pa je, poleg svetovne ekonom-
ske krize, nedvomno spodbudil manifestno delovanje antiglobalističnih
gibanj. 

ZAKLJUČEK

V članku smo poskušali preveriti dve tezi, katerih praktična posledica
(obstajanje gibanj za pravičnejšo globalizacijo) vpliva na razmere v svetu
in predstavlja močan pritisk na oblikovalce politik.19 V prvem delu smo
preverjali, ali lahko antiglobaliste definiramo kot drugo generacijo novih
družbenih gibanj, v drugem delu pa smo poskušali ugotoviti, ali je njihov
pojav dejansko odgovor na čedalje večje socio-ekonomske razlike in
nepravično porazdelitev dobrin v svetu, kot pogosto razlagajo vzroke nji-
hovega pojava.

Za iskanje odgovorov na prvo tezo smo uporabljali predvsem dostop-
ne vire s tega področja. Pri tem je potrebno poudariti pomembno vlogo
interneta, kot alternativnega vira. V drugem delu pa smo poleg nekaterih
osnovnih teoretskih opredelitev globalizacije oblikovali lastno bazo z
osnovnimi podatki o razvitosti posameznih držav prvega, drugega in
tretjega sveta.
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19 Oziroma naj bi ga predstavljale, saj je zadnja akcija ZDA v Iraku mimo odobritve
Varnostnega sveta OZN in ob globalnem nasprotovanju javnosti dejansko posmeh
mnenju ljudi, ki so aktualno vladajočo strukturo izvolili.
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Na podlagi prvega dela lahko trdimo, da je ravno tako kot za nova
družbena gibanja v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja,
za antiglobaliste značilna neinstitucionaliziranost, kolektivna akcija, ute-
meljena na kofliktu z namenom generirati družbeno-politične spremem-
be. Pri tem kot glavne metode uporabljajo aktivacijo širših množic ter po-
javljanje v medijih, s pomočjo katerih vplivajo tudi na širše družbeno
ozračje. Na osnovi tega lahko rečemo, da je antiglobalistična gibanja
mogoče označiti kot nadaljevanje novih družbenih gibanj iz preteklih
desetletij.

Vendar pa med antiglobalisti in gibanji, ki so bila prvotno označena za
nova družbena gibanja, obstajajo tudi nekatere razlike. Te so vezane
predvsem na tehnološke razlike, ki omogočajo hitrejši in manj nadzoro-
van pretok informacij, ter na razvoj in pocenitev transportnih sredstev. V
kolikor je za proteste v preteklosti značilno, da so se dogajali na nacio-
nalni ravni, so danes tudi protesti globalni, saj se na »kraju dogodka«
zberejo protestniki z vsega sveta, in ne samo prebivalci določene države
oziroma bližnje okolice (čeprav je navadno res, da slednji prevladujejo).

Na osnovi tega je mogoče potrditi prvo tezo, da je na podlagi osnovnih
značilnosti antiglobaliste mogoče označiti za pripadnike novih družbenih
gibanj, vendar jih je hkrati mogoče zaradi nekaterih novih elementov v
njihovem delovanju definirati kot novo generacijo novih družbenih gi-
banj. Pri tem je na mestu opozorilo na nekoliko neusteren naziv – anti-
globalisti. Podrobnejši pregled tako načinov njihovega organiziranja in
delovanja, kot tudi njihove ideje niso čisto nasprotovanje globalizaciji,
temveč zavzemanje za drugačno globalizacijo, kot je globalizacija miru,
zaščite okolja ter pravic različnih marginaliziranih skupin, ob sočasni
prerazdelitvi bogastva, ki se kopiči samo v določenih delih sveta.

Bistveno težje je ugotoviti vzročno zvezo med večanjem razlik v svetu
in pojavom gibanj za drugačno globalizacijo. V prispevku smo na podlagi
vzorca različno razvitih držav, ki so po poročilih OZN uvrščene v določe-
no razvojno stopnjo, za obdobje od leta 1970 do leta 2000 ugotovili, da se
razlike nedvomno večajo ali pa manjšajo bistveno prepočasi. To v zelo
kratkem in jedrnatem pregledu ugotavlja tudi Hufbauer (2001). Vse, kar
lahko trdimo, je, da pojav antiglobalistov vsekakor sovpada z večanjem
razlik med razvitim in nerazvitim svetom, vendar so se te razlike pojav-
ljale že predhodno in ne morejo biti neposredni vzrok za njihov pojav.
Sočasno ne smemo pozabiti na ekonomsko krizo, ki se je začela z zlo-
mom socialističnih sistemov, gospodarsko krizo na Japonskem in nato v
ZDA. Verjetno igrajo, poleg razlik v svetu, pomembno vlogo tudi velike
razlike med državami (predvsem) razvitega sveta ter razlike med sloji
znotraj posameznih držav, česar pa v tem prispevku nismo obravnavali.
Na podlagi povedanega lahko drugo tezo le deloma potrdimo, ne more-
mo pa trditi, da so antiglobalisti odgovor na vse večje razlike v svetu.

Poleg razlik znotraj posameznih držav bi bilo potrebno nekaj pozorno-
sti posvetiti morebitnemu vplivu generacije staršev (ki so spekulativno
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lahko sodelovali v novih družbenih gibanjih) na generacijo otrok ter
vrednosti praga tolerance za medosebne razlike, ki je moral biti prese-
žen. Poseben razmislek bi bil potreben tudi o morebitnem drugačnem
dojemanju sveta, ko kvaliteta življenja ni več identična relativno stabilni
in solidno plačani službi. 

Socio-ekonomska podoba sveta bi bila bolj natančna, če bi vzorec tvo-
rilo več držav in če bi spremljali več kazalnikov, predvsem nekaterih s
področja tehnološke razvitosti (dostop do interneta, št. telefonskih pri-
ključkov).

Globalizacija, kot proces, je sorazmerno star fenomen, ki se je počasi
razvijal. Ves hrup je zgolj posledica prebujene zavesti ljudi o globalizaciji
ter njenih negativnih učinkov (ki se v zavest navadno usidrajo prej, kot
pozitivni). Globalizacija namreč ni samo ekonomski, ampak tudi družbe-
ni, kuturni, varnostni in nenazadnje tudi politični fenomen. Razvoj teh-
nologij je spremenil razmerja v prostoru in času, Pakistan ni več eksotič-
na dežela, ampak vprašanje nekaj ur in zadostne količine denarja. V
obratni smeri pa je povprečnemu Pakistancu Zahodna Evropa še vedno
odmaknjena v vseh pogledih. Časovna in geografska razdalja je sicer v
obe smeri enaka, večja pa je razdalja v denarju. In ravno to je ekonomska
slabost globalizacije v primežu neoliberalnega pogleda na svet ter pri-
padajočih politik. Dejstvo, da se premoženje po svetu neenakomerno
porazdeljuje, ki niti ni boleče samo po sebi (bolj je zaskrbljujoče, da so
bogati vedno bolj bogati in revni vedno bolj revni), je povzročilo reakcijo,
ki bi jo sicer bilo mogoče predvideti, vendar je presenetila vse.

»Samoumevnost« globalne ekonomije, transnacionalk, kopičenja de-
narja pri peščici posameznikov je zbudila ravno tako samoumevno glo-
balno reakcijo civilne družbe. Pojav gibanj za drugačno globalizacijo je
verjetno največji dosežek globalizacije, saj je vzpostavil globalno zavest o
pripadanju istemu človeštvu, lahko trdimo, da celo prvič v zgodovini.
Najlepši dokaz tega so protesti proti ameriškemu posredovanju v Iraku,
ko so se ljudje različnih držav v imenu globalnega miru simbolično uprli
militantni politiki ZDA.

XXPRVI DEL XX
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MIROVNE OPERACIJE KOT OBLIKA 
GLOBALNE MIROVNE PREVENTIVE 

PRED ŠIRJENJEM GROŽENJ1

LJUBICA JELUŠIČ, MAJA GARB in JELENA TRIFUNOVIĆ2

UVOD

Mirovne operacije so aktivnosti za vzpostavitev in ohranjanje mednarod-
nega miru, potekajo pod okriljem Organizacije Združenih narodov, re-
gionalnih organizacij, državnih alians ter ad hoc koalicij držav. V času
hladne vojne so se razvile predvsem operacije za ohranjanje miru, v kate-
rih je bila uporabljena vojaška sila, vendar z mandati, ki niso predvideva-
li uporabe orožja proti sprtim stranem. Obstaja vrsta tipologij mirovnih
operacij, delijo se na operacije prve, druge in tretje generacije, tradicio-
nalne in kompleksne, na opazovalne in oborožene, na operacije za ohra-
njanje miru, za graditev miru, za ustvarjanje miru, za vsiljevanje miru, za
preventivno diplomacijo. Iz vseh tipologij je razvidno spreminjanje in
prilagajanje prakse mirovnih operacij novim kriznim potrebam po svetu.
Za večino teh operacij je bilo značilno, da niso bile namenjene rešitvi
spora, temveč ustvarjanju pogojev za mirno reševanje sporov med sprti-
mi stranmi. Mirovne operacije, ki so bile oblikovane po koncu hladne
vojne, že vsebujejo zametke reševanja sporov, zlasti v primerih, ko gre za
notranje, državljanske vojne. Najnovejše t. i. politične mirovne operacije
so namenjene tudi oblikovanju nujno potrebne politične infrastrukture,
v okviru katere lahko steče mirovni proces. Povečanje števila operacij ter
širjenje njihovih mandatov povzročata veliko novih problemov pri učin-
kovitosti, usklajevanju aktivnosti ter pri reševanju konfliktov, zlasti zato,
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1 Prispevek izhaja iz ugotovitev projekta »Slovenska vojska v mirovnih operacijah«, ki
ga sofinancirata Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ter Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, izvaja pa Obramboslovni raziskovalni center FDV IDV. Avtori-
ce smo prispevek sestavile tako, da smo združile tri referate, predstavljene na Slo-
venskih Politoloških dnevih 2003 v okviru sekcije »Globalizacija groženj«, v zaokro-
ženo celoto. Zahvaljujemo se diskutantu sekcije, prof. dr. Antonu Beblerju za vse
koristne pripombe.

2 Dr. Ljubica Jelušič je izredna profesorica in dr. Maja Garb asistentka na Katedri za
obramboslovje, Jelena Trifunović pa je mlada raziskovalka na Obramboslovnem ra-
ziskovalnem centru Fakultete za družbene vede.
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ker je doseganje soglasja svetovnih velesil o tem, kako vzpostaviti mir na
nekem področju sveta, težaven in dolgotrajen, pogosto ravno tako konf-
likten proces, kot je konfliktno samo krizno področje. 

TRETJI SVET KOT DELOVIŠČE MEDNARODNIH VOJAŠKIH, 
POLICIJSKIH IN URADNIŠKIH SIL

Na podlagi dejstva, da je mednarodna skupnost v obliki mirovnih opera-
cij vložila veliko sredstev v urejanje oziroma zagotavljanje razmer za
mirno razrešitev nekega konflikta, ne pa za njegovo rešitev (kar dokazu-
jejo dolgotrajne mirovne operacije, npr. na Cipru, na Bližnjem vzhodu, v
Bosni in Hercegovini ter drugje), sklepamo, da mirovne operacije po
drugi svetovni vojni zaustavljajo morebitne grožnje svetovnemu miru
tako, da krizo zadržujejo v regiji, kjer je nastala. Prizadeti v krizni regiji
morajo sprejeti medse tuje vojake, policiste in uradnike, ki vzrokov za
konflikte ne odpravljajo, omogočajo pa, da se konflikt zaustavi v regiji,
torej ne prizadene v večji meri širše mednarodne skupnosti. Države sode-
lujejo v mirovnih operacijah zaradi različnih interesov, najprej zaradi za-
gotovitve lastne varnosti, pogosto zaradi potreb svoje zunanje politike,3
včasih tudi zaradi potrebe po relegitimiranju svojih oboroženih sil.4

Ker je večina mirovnih operacij praviloma le razmejevala konfliktne
interese, se je v okolju konflikta in tudi v državah donatorkah mirovnega
osebja ustvarilo prepričanje, da so mirovne operacije neučinkovite in
neuspešne. Javnost namreč ni povsem seznanjena z vsemi zadržki in
spori med velesilami, ki bi, soglasne seveda, konflikt lahko hitreje zau-
stavile, rešile, ali celo preprečile. S tem pravzaprav tudi predpostavljamo,
da so mirovne operacije v osnovi namenjene varnosti tistih, ki mejijo na
krizno regijo, čeprav je veliko mirovnega osebja prepričanega, da v sami
krizni regiji opravljajo altruistično in humanitarno delo, da torej pomaga-
jo prizadetemu prebivalstvu.5 Velesile povezujemo z mirovnimi operaci-
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3 Države članice Partnerstva za mir, ki so prosile za vstop v članstvo zveze NATO, so
veliko svojega interesa za mirovne operacije dobile ravno v predpogojih za članstvo
v zvezi. Slovenija je tipičen primer države, ki se v mirovne misije vključi na hitro,
sredi leta 1997, ko se zave, da bi to lahko bila ena njenih glavnih pomanjkljivosti v
tekmovanju za vstop v NATO.

4 Kraljevina Belgija je po opustitvi vojaške obveznosti preusmerila svoje poklicne vo-
jake v mirovne operacije in s tem izdatno pripomogla k izboljšanju ugleda vojske v
družbi.

5 V raziskavi »Slovenska vojska v mirovnih operacijah« ugotavljamo, da vojaki po po-
vratku iz mirovne misije v BiH svoje delo označujejo kot humanitarno delo, pri kate-
rem pomagajo civilnemu prebivalstvu, in preprečujejo ponovni izbruh oboroženih
spopadov. Vojaki so pod vtisom stereotipa, ki ga širijo v BiH, in sicer da bi prišlo do
vojne, če bi se »mirovniki« umaknili. To je zdaj v bistvu zunanjepolitična doktrina
državnih skupnosti v BIH, ki v javnem jeziku zveni kot »če nas ne boste varovali, se
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jami zlasti, ko se proces oblikovanja vodi preko Varnostnega sveta Zdru-
ženih narodov (VS ZN), kjer pet stalnih članic lahko z vetom ali drugimi
oblikami nasprotovanja zaustavi kakršnokoli operacijo. 

Mirovne operacije so pogosto omenjana aktivnost mednarodnih orga-
nizacij, popularne pa postajajo tudi zato, ker se s sodelovanjem v njih
legitimirajo mnoge sodobne, zlasti evropske vojaške organizacije. Sodelo-
vati v mirovni operaciji za mnoge vojake pomeni prispevati k mednarod-
nemu miru in stabilnosti, vse bolj pa tudi pridobivati neposredne vojaške
izkušnje. Čeprav potekajo že skoraj od konca druge svetovne vojne (od
1947 dalje), pa so medijsko popularne postale po koncu hladne vojne, ko
je naraslo število operacij in ko se je v zvezi z njihovim potekom odprlo
mnogo moralnih, operativnih, finančnih in organizacijskih problemov. 

Nekatere vojaške organizacije so odhod v mirovne operacije razglašale
za novo nalogo, ki se bistveno razlikuje od tradicionalne obrambne nalo-
ge; za veliko vojska, zlasti iz manjših nevtralnih in neuvrščenih držav, pa
je bilo sodelovanje v mirovnih operacijah ena od desetletja dolgo oprav-
ljanih nalog, za katero pa nikoli ni bilo toliko medijskega blišča in pozor-
nosti, kot to velja za zadnjih deset let. Mnogi vojaki so v mirovnih silah
prispevali k ohranjanju miru zlasti v deželah in konfliktih tretjega sveta,
mnogi so pri tem tudi žrtvovali življenje, skoraj nikoli pa ni bilo mirovnih
operacij tam, kjer so bile v konflikte neposredno vpletene glavne prota-
gonistke hladne vojne. Z razpadanjem nekdanje Jugoslavije po letu 1991
so se vojne preselile v regijo večdesetletnega miru, v osrčje Evrope. Za
ohranjanje in tudi vsiljevanje miru v regiji so bile uporabljene oborožene
sile mnogih držav. Evropejci so se zavedli, da je treba vojno zaustaviti, ali
pa jo vsaj omejiti na Balkanu, omejiti tudi njene posledice in vpliv teh
posledic na preostale države razvite Evrope. Mirovne operacije na Balka-
nu, najprej na Hrvaškem, potem v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v
Makedoniji so postale oblika preventive pred širjenjem spopadov v so-
sednje države ter preventiva pred širjenjem neprijetnih posledic teh vojn,
kot so begunci, ilegalci, organizirani kriminalci, mafijci, bolezni, korupci-
ja, politična in gospodarska nestabilnost. 

Za sodelovanje v mirovnih operacijah se odločajo tako države, ki že
desetletja na ta način prispevajo k miru v svetu, mnogo pa je tudi no-
vink, ki s tem dokazujejo svojo odgovornost za kolektivno mednarodno
varnost. Med te novinke sodi tudi država Slovenija, ki svoje poklicne vo-
jake in civilne policiste od leta 1997 dalje pošilja v različne krizne predele
sveta, zlasti pa skrbi za mir in stabilnost na Balkanu, saj je to regija, ki
neposredno vpliva na stopnjo varnosti v sami Sloveniji. 
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njih državah ter stabilnosti v širšem okolju, tudi v Sloveniji. 
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ZDRUŽENI NARODI KOT GLOBALNI SVETOVNI MIROVNI AKTER

V zgodovini Združenih narodov je bilo ustanovljenih 56 operacij za ohra-
njanje miru, od tega le 13 v času vrhuncev hladne vojne in preostalih 43
po letu 1988, trenutno pa jih poteka 13. V času po koncu hladne vojne je
bilo ustanovljenih še 11 političnih mirovnih operacij, t. i. operacij tretje
generacije. Gledano kvantitativno bi lahko sklepali, da je po koncu hlad-
ne vojne narasla vloga Združenih narodov pri reševanju svetovnih konf-
liktov, da se ZN pojavljajo v vlogi arbitra v vseh tipih kriznih žarišč ter da
se dejansko in končno spreminjajo v nekakšno svetovno vlado. Število
novih mirovnih operacij bi nas lahko zavedlo v sklep, da je po koncu
hladne vojne več oboroženih spopadov kot v preteklosti. Vendar takega
sklepa ne moremo empirično potrditi. Ugotovimo samo, da je bilo ZN
»dovoljeno« vstopiti v večje število kriznih žarišč, kot pa v času hladne
vojne. To bi kazalo na večjo legitimnost ZN in na njihovo večjo priprav-
ljenost na spopad s kriznimi žarišči. In vendar je ravno v času izjemnega
uspeha ZN na področju širjenja mirovnih operacij prišlo tudi do najo-
strejših kritik zlasti tradicionalnih operacij za ohranjanje miru. Kritike so
povezane s problemom učinkovitosti mirovnih operacij v razmerah,
vzpostavljenih po t. i. »novih vojnah« (Kaldor, 1999), ki so znotrajdržavne
vojne, večinoma državljanske, kjer je centralna, vladna stran nesposobna
izvajati suverenost oblasti na ozemlju celotne države in kjer so vojskujoče
se strani paradržavnega, celo paravojaškega tipa več ali manj povsem
brez političnega, javnega, kaj šele demokratičnega nadzora. Nevladni
akterji v novih vojnah praviloma ne spoštujejo mednarodnega humani-
tarnega in vojnega prava (le-to zavezuje države podpisnice mednarodnih
dokumentov), ne spoštujejo diplomatskih pravil, niti političnih doku-
mentov, ki jih podpišejo njihovi predstavniki, nekateri celo nimajo kakih
večjih političnih ciljev. Kljub temu da so to notranje državljanske vojne,
imajo pomembne mednarodne posledice, zelo veliko pa je tudi vpletanje
mednarodnih dejavnikov. 

Vzpostavljanje mirovnih operacij, v katerih se pričakuje privolitev spr-
tih strani v prihod tujih sil in spoštovanje skupnih, s strani držav postav-
ljenih procedur, je v prej omenjenih razmerah videti zelo sporno. Zdru-
ženi narodi so v Brahimijevem poročilu6 iz leta 2000 odgovorili na
upravičene kritike – prihodnost mirovnih operacij ZN je v bolj robustnih
operacijah, ki vsebujejo tudi vsiljevanje miru, če je to potrebno. Toda ZN
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6 Brahimijevo poročilo se uradno imenuje Poročilo o panelu o mirovnih operacijah
Združenih narodov (Report of the Panel on United Nations Peace Operations).
Panel, na katerem so ugledni strokovnjaki s področja mirovnih operacij prispevali
priporočila za povečanje sposobnosti in učinkovitosti ZN v mirovnih operacijah, je
vodil alžirski zunanji minister Lakhdar Brahimi. Poročilo je datirano s 17. 8. 2000,
izdelano je bilo po naročilu generalnega sekretarja ZN Kofija A. Annana za jubilejno
55. zasedanje generalne skupščine ZN. 
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nimajo na razpolago stalnih vojaških sil, ki bi jih lahko napotili v take ak-
cije! Rešitev se ponuja v regionalnih varnostnih organizacijah, kakršna je
zveza NATO. Le-ta je ravno v času svoje krize legitimnosti v letu 1992,
torej v iskanju novih funkcij in izhoda iz krize identitete, videla mirovne
operacije kot prostor svojega po-hladnovojnega razvoja in ponudila svoje
usluge najprej Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, nato pa še
Združenim narodom. Tako so nastali prototipi novih robustnih mirovnih
operacij s pripravljenostjo na vsiljevanje miru, kot so IFOR/SFOR in
KFOR. To pomeni, da je pri doktrini mirovnih operacij ZN viden razvoj v
dve smeri: prva smer so »politične operacije«, torej operacije z večino
osebja, ki skrbi za oblikovanje politične infrastrukture, druga smer raz-
voja pa je preusmerjeno težišče iz operacij za ohranjanje miru, torej ohra-
njanje statusa quo, v operacije za vzpostavljanje miru, če je po mnenju
ZN za stabilizacijo razmer v mednarodni varnosti to potrebno. Vendar pa
ZN še ne intervenirajo kot nadvladna organizacija, temveč za izpolnitev
takega mandata določijo regionalne organizacije ali druge institucije, ki
razpolagajo z ustrezno vojaško silo za hitro posredovanje. To je prvo veli-
ko odstopanje od načel Hammarskjölda in Pearsona,7 ki sta v petdestih
letih prejšnjega stoletja sestavila osnovna načela delovanja operacij za
ohranjanje miru pri ZN. 

Drugo veliko odstopanje od teh načel je aktivno poseganje v notranje
zadeve države ali skupnosti, kjer poteka mirovna operacija. Mirovne sile
ZN niso več nevtralne opazovalke in razmejevalke sprtih strani, ki se mo-
rajo same dogovoriti o svoji prihodnosti, temveč aktivno določajo načine
pokonfliktne obnove regije, zlasti na področju civilne infrastrukture in
institucij, ki morajo preprečiti ponovitev spopadov. V tej novosti vidimo
odgovor na kritike, ki so ZN očitale nesposobnost za rešitev konfliktov. 

Tretja novost v delovanju mirovnih sil ZN je tesno povezana s prvima
dvema: namreč, robustne mirovne operacije za vsiljevanje miru ter politi-
ko vpletanja v notranje zadeve formalno sicer suverenih držav (čeprav
nesposobnih za izvajanje te suverenosti) lahko opravljajo le vojaško, poli-
tično, ekonomsko in diplomatsko močni akterji v mednarodni skupnosti.
Takih akcij ne morejo več opravljati majhne, nevtralne, od spopadov od-
daljene države. Vstop velesil ter vojaško-političnih zavezništev v mirovne
operacije po koncu hladne vojne pomeni tudi vstop bolj radikalnih in na-
silnih rešitev v nekatera svetovna krizna žarišča. Ravno na tej točki je
vidno, zakaj nekateri sodobni kritiki mirovnih operacij tudi z omenjenim
razvojem niso preveč zadovoljni. Velesile so namreč v mirovne operacije
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7 Dag Hammarskjöld kot generalni sekretar ZN ter Lester B. Pearson, predsednik ge-
neralne skupščine ZN v letih 1952 do 1953, sta definirala naslednja temeljna načela
operacij za ohranjanje miru: načelo soglasja sprtih strani za ustanovitev mirovne
misije, neuporabe sile, razen v primeru samoobrambe, načelo prostovoljnega pris-
pevka kontingentov vojakov iz majhnih, nevtralnih držav, načelo nepristranskosti,
nadzora nad mirovno operacijo s strani generalnega sekretarja (povzeto po: Rams-
botham, Woodhouse 1999).
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vnesle hitrejše odločanje za uporabo določb 7. poglavja UL ZN. Če so v
času hladne vojne postavljale ZN na stranski tir vselej, ko je bil prizadet
kak njihov neposredni interes v kriznem žarišču, so se v novejšem času
preusmerile na uporabo ZN v prid svojim neposrednim interesom.

Veliko število novih mirovnih operacij po koncu hladne vojne prinaša
s seboj tudi veliko novih težav v njihovem usklajevanju, vodenju in tudi v
sprejemljivosti s strani različnih držav v ZN. Izjemno je naraslo število
udeležencev ter količina denarja, ki je namenjena mirovnim operacijam.
Mirovne operacije za ohranjanje miru so dobivale vrsto novih nalog, zato
so nekateri strokovnjaki že govorili o multidimenzionalnih operacijah.
Odpiralo se je vprašanje, kateri nalogi dati prednost: tradicionalnemu
ohranjanju miru ali pa novim nalogam, kot so bile podpora pri izvedbi
volitev, povratek ali varovanje beguncev in razseljenih oseb (npr.
UNPROFOR v nekdanji Jugoslaviji, UNTAC v Kambodži), pomoč pri de-
litvi humanitarne pomoči, opazovanje in poročanje o izpolnjevanju te-
meljnih standardov človekovih pravic (npr. ONUSAL v Salvadorju,
UNTAC v Kambodži, UNMIH na Haitiju), preventivna razporeditev sil
(npr. UNPREDEP v Makedoniji) ali celo razmejevanje oboroženih sil, ki
so paravojaške, zasebne ali neregularne enote, njihova demobilizacija,
zbiranje in uničevanje orožja (npr. v Angoli, Kambodži, Mozambiku).
Toda naraščale so tudi strateške napake, ki jih je povzročalo pomanjka-
nje konsistentne doktrine mirovnih operacij druge generacije. 

Mirovne operacije ZN so v desetletjih razvoja presegle zamisli ustvar-
jalcev Ustanovne listine ZN in zamisli prvih snovalcev aktivne oblike
mednarodnega preoblikovanja kriznih žarišč v mirne in stabilne regije,
njihova praksa je mnogokrat silila ZN v institucionalne spremembe, v
doktrinarne prilagoditve in povečevanje učinkovitosti v pripravah na-
slednjih mirovnih operacij. Vojaki, ki so bili na začetku zgodovine opera-
cij ZN skoraj edino osebje teh operacij, so samo še ena od sestavin in vse
bolj le še soizvajalci različnih nalog skupaj s civilno policijo, civilnimi
uradniki, nevladnimi organizacijami. V izvedbo operacij so se vključevale
države iz različnih predelov sveta, najprej samo nevtralne in v spopade
nevključene države, nato pa vse bolj vse za mir in varnost zainteresirane
države, tudi velesile. Novost v mirovnih operacijah ZN je sodelovanje
naddržavnih ali regionalnih varnostnih organizacij. Zdi se, da se ZN po-
časi spreminjajo v koordinatorja mirovnih prizadevanj različnih držav in
organizacij, vendar spet samo v primerih, ko je doseženo soglasje med
velesilami o skupni obliki reševanja krize. Če takega soglasja ni, se krize
rešujejo brez nadzora ZN, običajno z ad hoc koalicijami zainteresiranih
držav.

Glede sodelovanja vojakov v mirovnih organizacijah so se mnogi
vedno znova vračali k besedam nekdanjega generalnega sekretarja ZN
Daga Hammarskjölda, ko je dejal, da so vojaki manj primerni za mirovne
operacije, vendar so edini, ki lahko opravijo to delo. Toda sposobnost za
uporabo sile je predpogoj, nikakor pa ne zadostna kvaliteta za uporabo
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katerekoli organizacije v mirovnih operacijah. Danes, ko imamo poleg
oboroženih mirovnih operacij tudi politične operacije, v katerih je vojaš-
ko osebje v manjšini, lahko sklepamo, da sta grožnja z uporabo sile ali
celo sama uporaba sile le del celotnega procesa mirovnih prizadevanj in
da je mir, vzpostavljen s pomočjo sile, le del prehojene poti do pozitivne-
ga miru, stabinosti in razvoja krizne regije. 

RAZŠIRJENOST MIROVNIH OPERACIJ PO SVETU

Razširjenost mirovnih operacij lahko opazujemo na več področjih oziro-
ma iz različnih vidikov, ki jih lahko ločimo na kvalitativne in kvantitativ-
ne. Med kvalitativnimi izstopajo širitev števila in vrste akterjev oziroma
institucij, ki organizirajo in vodijo mirovne operacije (kar bi lahko imeno-
vali institucionalni vidik), širitev neposrednih akterjev – izvajalcev man-
data mirovne operacije (raven neposrednih izvajalcev), večanje raznoli-
kosti mandatov mirovnih operacij (instrumentalni vidik) in geografski
vidik. Kvantitativni vidik pa pomeni razmišljanje o vlogi in pomenu mi-
rovnih operacij skozi različne številske podatke o operacijah.

Če pogledamo na mirovne operacije skozi institucije, ki vzpostavijo in
vodijo omenjene operacije, lahko ugotovimo, da po številu operacij ter
številu v operacije vključenih držav in osebja prevladujejo ZN, vendar pa
so – celo vedno bolj – pri vzpostavljanju mirovnih operacij pomembne
tudi druge mednarodne in regionalne organizacije ali pa celo posamezne
države oziroma skupnosti in koalicije držav. Tako veliko mirovnih opera-
cij oziroma misij vodi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi
(OVSE), po koncu hladne vojne se v mirovnih operacijah angažira zveza
NATO, mirovne operacije prevzema Evropska unija (EU), vodila jih je
tudi nekdanja Zahodnoevropska unija (ZEU), vzpostavljajo pa jih tudi
druge regionalne organizacije in skupnosti (npr. Skupnost neodvisnih
držav (SND), Ekonomska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS –
Economic Community of West African States), Skupnost za razvoj južne
Afrike (SADC – Southern Africa Development Community), Afriška
unija …).

Na ravni neposrednih izvajalcev mirovnih operacij srečamo uniformi-
rano osebje (vojaki in civilni policisti), civilne uradnike (mednarodno in
lokalno osebje) in t. i. prostovoljce, prisotni pa so tudi pripadniki različ-
nih civilnih vladnih in nevladnih organizacij. Pomembno je, da se vrsto
neposrednih izvajalcev in njihove naloge prilagodi dejanskim razmeram
v družbi, kjer se mirovna operacija izvaja (npr. veliko vojakov, če je
potrebno vzpostavljanje miru, in veliko policistov, če je potrebno vzpo-
staviti red in zakonitost). Včasih pa razmere zahtevajo takšen profil »mi-
rovnikov«, ki v praksi (še) ne obstaja. S tem smo pri danes že skoraj tra-
dicionalni dilemi, kdo je primernejši za naloge ohranjanja miru: policija
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ali vojska?8 Ali morda vojaška policija, žandarmerija…? Ali je dovolj le
pod vodstvom mednarodnih struktur usposobiti in uporabiti lokalni
aparat organiziranega nasilja? V političnih mirovnih operacijah (npr.
UNAMA9 v Afganistanu) pa uniformiranega osebja niti ne srečujemo
več, saj imajo glavno vlogo politične institucije.10

Z instrumentalnim vidikom razširjenosti mirovnih operacij mislimo
na raznovrstnost mandatov, pod katerimi se izvajajo mirovne operacije.
Tradicionalne operacije ZN za ohranjanje miru so bile povečini opazoval-
ne, danes pa je vse več operacij za vsiljevanje in graditev miru.11 Organi-
zacije, ki so prevzele odgovornost za mednarodno/regionalno varnost,
mandate operacij vedno bolj prilagajajo dejanskim potrebam (včasih celo
brez podlage v dokumentih),12 saj je potrebno pokriti različne vrste ogro-
žanja varnosti (od potencialne nevarnosti do nasilnega vzpostavljanja
miru). Mandati se skladno z zahtevami okolja na istem ozemlju tudi spre-
minjajo (operacija dobi običajno tudi novo ime – primer mirovnih opera-
cij ZN na Vzhodnem Timorju). 

V okviru geografskega vidika razširjenosti moramo pri mirovnih ope-
racijah opozoriti na vsaj tri stvari. Prvič, geografske lokacije mirovnih
operacij se logično pokrivajo z lokacijami oboroženih konfliktov. Če torej
pogledamo območja, kjer je bilo ustanovljenih največ mirovnih operacij,
vidimo, da so to pasovi Srednje Amerike, Balkana, centralne Azije, Bliž-
njega in Srednjega Vzhoda, Jugovzhodne Azije in skoraj celotne Afrike.
Geografski pasovi, kjer so doslej najpogosteje izbruhnili oboroženi konf-
likti – t. i. cone konfliktov (zones of conflict), so skorajda isti (glej Gle-
ditsch et al, 2002, 624). Se pa lahko mirovna operacija ustanovi tudi pre-
ventivno – če so razmere zaostrene in se na ta način prepreči izbruh
oboroženega konflikta oziroma razširitev konflikta iz sosednjega območ-
ja (primer mirovne operacije UNPREDEP13 v Makedoniji). Drugič, orga-
nizacije in zveze praviloma izvajajo operacije na svojem »območju odgo-
vornosti«. ZN tako izvajajo mirovne operacije po vsem svetu – v Evropi,
na Bližnjem in Srednjem vzhodu, v Aziji, Afriki in v Srednji Ameriki;
OVSE v jugovzhodni in vzhodni Evropi ter centralni Aziji; NATO v Evro-
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8 O tej dilemi glej npr. Haltiner, 2000 oziroma dopolnjeno verzijo Haltiner, 2001.
9 United Nations Assistance Mission in Afghanistan.
10 Na primeru Afganistana vendarle vidimo, da brez vojaške sestavine pri varovanju

miru ne gre, saj v Afganistanu zagotavlja stabilnost in varnost okrog 6.100 pripadni-
kov mednarodnih varnostnih sil ISAF-a (več o ISAF glej International Security Assi-
stance Force, http://www.afnorth.nato.int/ISAF/).

11 O vrstah mirovnih operacij, terminologiji in tipologijah več Jelušič, 2003a, 2003b,
2003c.

12 Tako je, na primer, operacije ohranjanja miru – peacekeeping operations – v Dnevnem
redu za mir (An Agenda for Peace, A/47/277-S/24111) šele leta 1992 opredelil takratni
generalni sekretar OZN-a, čeprav OZN izvaja operacije ohranjanja miru že od leta
1948.

13 United Nations Preventive Deployment Force.
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pi in Aziji (Afganistan); EU v Evropi in Afriki (na Balkanu, v Kongu);
SND na prostoru nekdanje Sovjetske zveze; ECOWAS in SADC v Afriki.
Lahko pa organizacije svoje mirovno delovanje tudi razširijo (npr. ZEU ni
delovala samo v Evropi, ampak tudi v Perzijskem zalivu – odstranjevanje
min v Iraku – humanitarna pomoč;14 NATO sodeluje pri operaciji ISAF
(International Security Assistance Force) v Afganistanu in podpira vlogo
Poljske pri stabilizaciji Iraka.15 Tretjič, v mirovnih operacijah pod vods-
tvom mednarodnih organizacij in zvez praviloma sodelujejo članice teh
zvez, čeprav obstajajo tudi izjeme (npr. pri operacijah Nata sodelujejo
tudi partnerske države ali pa celo tretje države – v operaciji KFOR – Koso-
vo Force na Kosovu sodelujejo tudi Argentina, Maroko in Združeni arab-
ski emirati). Obstajajo tudi države, ki sodelujejo v mirovni operaciji v
tujini, hkrati pa imajo tudi mirovno operacijo na svojem ozemlju (Bosna
in Hercegovina, Srbija in Črna gora, po ustanovitvi mirovne operacije
spomladi 2003 na Slonokoščeni obali16 je takšen primer tudi ta država).

Če pogledamo na mirovne operacije skozi številke, vidimo, da so velik
porabnik človeških ter finančnih in drugih materialnih virov. ZN so v
svoji zgodovini ustanovili 56 operacij za ohranjanje miru. Vojaško osebje
in civilne policiste prispeva 94 držav, uniformiranega osebja je v vseh
operacijah skupaj približno 49.100. V operacijah sodeluje tudi mednarod-
no (okrog 3.200) in lokalno (okrog 6.100) civilno osebje (vsi podatki za 1.
marec 2004).17

OVSE je v letu 2003 izvajala okrog 20 različnih misij in aktivnosti na
področju zagotavljanja miru, 6 pa jih je bilo že zaključenih.18 NATO ne-
posredno izvaja tri operacije (SFOR – Stabilization Force v Bosni in Herce-
govini, KFOR – Kosovo Force na Kosovu in ISAF – International Security
Assistance Force v Afganistanu) pod mandatom Varnostnega sveta ZN.
Operacijo IFOR – Implementation Force je nadomestil SFOR. Operacijo
Nata v Makedoniji, ki je bila vzpostavljena po koncu oboroženih spopa-
dov leta 2001, je 31. 5. 2003 prevzela EU z vojaško misijo Concordia.19 Po
izteku mandata te misije je EU ohranila svojo prisotnost v Makedoniji,
vendar v policijski misiji EU POL Proxima. V SFOR-ju je po podatkih s
konca leta 2003 sodelovalo skupno 11.900 vojakov, prispevalo pa jih je 16
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14 Več v Vinko Vegič, Mirovne operacije (8. del), Slovenska vojska 27. 6. 2003, Leto XI,
št. 12.

15 Glej NATO Press Release – Final Communiqué…, 3. June 2003.
16 Z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov S/RES/1479 (2003) z dne 13.

maja 2003.
17 United Nations Peacekeeping Operations – Background Note, 1 March 2004.
18 Več na http://www.osce.org/publications/survey/, Mission Survey, 27. 5. 2003. Glej

tudi Trifunović, 2003. 
19 O vključitvi EU v mirovne operacije piše Borut Eržen, Prevzemanje operacij v pod-

poro miru s strani EU, Dnevi varstvoslovja 2003. Podatki o Concordii so dostopni na
http://www.delmkd.cec.eu.int/en/concordia/ command.htm. Za pojasnjevanje zna-
čilnosti misije EU FOR se zahvaljujemo poročniku SV, Fedji Vraničarju.
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držav članic in 11 partnerskih držav, pa tudi dve drugi, ki sodelujeta v
SFOR-ju na podlagi bilateralnega sporazuma.20 V KFOR-ju je ob vzposta-
vitvi operacije sodelovalo okrog 43.000 vojakov, njihovo število se je do
junija 2003 zmanjšalo na 30.000. V KFOR prispeva sile 30 držav članic in
nečlanic Nata.21 Na območju Skupnosti neodvisnih držav (SND) je bilo
šest mirovnih operacij (dejansko je pod okriljem SND-ja potekala le ope-
racija v Tadžikistanu, druge pa so bile pravno utemeljene na multilate-
ralnih sporazumih, nekatere so prevzele mednarodne varnostne organi-
zacije – OZN in OVSE).22 ECOWAS je v Afriki izvajal več ECOMOG
(ECOWAS Monitoring Group) operacij (npr. v Liberiji, v Sierra Leone),23

mirovne operacije v Afriki pa so izvajale tudi druge regionalne organiza-
cije (SADC – npr. v Lesotu, Afriška unija – npr. v Burundiju). Finančni
stroški mirovnih operacij se merijo od nekaj deset tisoč, npr. operacija
UNASOG (United Nations Aouzou Strip Observer Group) v ozemeljskem
pasu Aouzou med Libijo in Čadom leta 1994 je stala 64.471 USD, pa vse
do nekaj milijard ameriških dolarjev (pri čemer lahko celoletni stroški
presežejo milijardo – kot npr. UNPROFOR). Mirovne operacije ZN bodo
po uradnih ocenah za obdobje od leta 1948 do konca junija 2004 zahteva-
le okrog 31,54 milijard USD, načrt ZN pa za izvedbo mirovnih operacij za
obdobje od 1. julija 2003 do 30. junija 2004 predvideva blizu 3 milijarde
USD (United Nations Peacekeeping Operations – Background Note, 1
March 2004). 

SLOVENSKA VOJSKA IN SLOVENSKA POLICIJA 
V MIROVNIH OPERACIJAH

V poglavju o pregledu sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske (SV) in
slovenske civilne policije24 v mirovnih operacijah od leta 1997 dalje bomo
poskušali iskati argumente za hipoteze o tem, da so mirovne operacije za
slovensko politiko sestavina varnostne in zunanje politike.

Slovenija, kot članica ZN, OVSE in v kratkem polnopravna članica EU
in zveze NATO, aktivno prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti,
predvsem na območju Jugovzhodne Evrope ter tudi po drugih kriznih ža-
riščih sveta. Ker se danes nacionalna varnost posamezne države ne brani
več samo na njenih nacionalnih mejah, si tudi Slovenija želi, skladno s
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20 O SFOR-ju več na SFOR Stabilisation Force (http://www.nato.int/sfor/).
21 Več na: Kosovo Force, http://www.nato.int/kfor/ in v: NATO Today…
22 Več o mirovnih operacijah SND v Grošelj, 2003, 19–21. 
23 O ECOMOG-u glej npr. Khobe, 2000.
24 Ko govorimo o sodelovanju policije v mirovnih operacijah, se je uveljavil izraz »civil-

na policija« z namenom razlikovanja od enot vojaške policije, ki v mirovnih operaci-
jah pogosto sodeluje v tipično vojaško-policijskih vlogah ali v vlogah nekje vmes
med vojsko in civilno policijo.
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svojimi možnostmi in interesi, prispevati k miru in varnosti širšega in ož-
jega mednarodnega okolja. Ravno Slovenija je dokaz, da lahko tudi
majhna država s sodelovanjem v mirovnih operacijah aktivno prispeva k
varnosti in stabilnosti posamezne regije ali države in s tem deluje tudi
preventivno proti globalnim grožnjam miru in varnosti. 

Slovenija sodeluje v mirovnih operacijah s policijskimi in vojaškimi
silami od leta 1997. Prva enota Slovenske vojske je sodelovala v mirovni
humanitarni operaciji pod okriljem OVSE-ja v Albaniji, imenovani
ALBA, od 14. maja do 26. julija 1997. Prvi slovenski civilni policist je
odšel v misijo MAPE (Multinational Advisory Police Element) pod okriljem
Zahodnoevropske unije v Albanijo v oktobru 1997. 

Od leta 1997 so pripadniki SV sodelovali v mirovnih operacijah pod
okriljem ZN (UNFICYP na Cipru, UNMIK na Kosovu, UNTSO na Bliž-
njem vzhodu), OVSE (ALBA v Albaniji) in zveze NATO (AFOR v Albani-
ji, SFOR v Bosni in Hercegovini, KFOR na Kosovu, ISAF 5 v Afganista-
nu). Od takrat pa do konca leta 2003 je v mirovnih opracijah skupaj
sodelovalo 1089 pripadnikov SV (Zgaga, 2004:3). 

Slovenski civilni policisti so sodelovali v operacijah pod okriljem Za-
hodnoevropske unije (MAPE v Albaniji), OVSE (OSCE KPSS na Kosovu
in OSCE SMMS v Makedoniji), ZN (UNMIK/CIVPOL na Kosovu,
UNTAET oz. UNMISET na Vzhodnem Timorju), v Afganistanu v okviru
misije IPTM – International Police Training Mission, ki je podrejena ameriš-
ki vladni agenciji ICITAP (International Criminal Investigative Training Assi-
stance Program), Evropske unije (EUPM v Bosni in Hercegovini, Proxima v
Makedoniji) in v Jordaniji v okviru operacije CPA – Coalition Provisional
Authority.

Ob vprašanju, zakaj Slovenija pošilja svoje vojake in policiste v mirov-
ne operacije, kakšni interesi pri tem prevladujejo, je možno glede na do-
sedanjo (geografsko in številčno) udeležbo Slovenije v mirovnih operaci-
jah, sklepati, da je:
1. sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske v mirovnih operacijah

odraz interesov slovenske zunanje politike in ne nacionalnih varnost-
nih interesov; 

2. primarni cilj sodelovanja slovenskih policistov v mirovnih operacijah
nabiranje izkušenj in ne zagotavljanje nacionalnih varnostnih intere-
sov.

Slovenska vojska v mirovnih operacijah

Prva enota Slovenske vojske, ki je štela 21 častnikov, podčastnikov in vo-
jakov, je sodelovala v mirovni humanitarni operaciji po mandatu ZN in
pod okriljem OVSE v Albaniji, imenovani ALBA od 14. maja do 26. julija
1997. En slovenski častnik je bil vključen v poveljstvo operacije v Rimu.
Operacija je potekala pod vodstvom oboroženih sil Italije. Od takrat je
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SV sodelovala večinoma v mirovnih operacijah, ki so potekale pod okri-
ljem ZN in zveze NATO. 

Mirovne operacije Združenih Narodov, v katerih so sodelovali oz. še
vedno sodelujejo pripadniki Slovenske vojske, so: UNTSO (United Na-
tions Truce Supervision Organization) na Bližnjem Vzhodu, UNFICYP na
Cipru (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) in UNMIK (United Na-
tions Interim Administration Mission in Kosovo) na Kosovu. 
• UNTSO je mirovna operacija ZN, ki poteka vse od leta 1948. Ustanov-

ljena je bila z namenom izvajanja nadzora nad premirjem v Palestini.
Od avgusta leta 1998 v tej misiji sodelujeta dva pripadnika SV, en kot
član misije UNDOF25 v izraelsko-sirijskem sektorju in drugi kot član
misije UNIFIL26 v izraelsko–libanonskem sektorju Golanske planote.
S septembrom 2002 se jima je pridružil še tretji pripadnik SV, ki
opravlja naloge poveljnika postaje vojaških opazovalcev.

• UNMIK je bil ustanovljen 10. junija 1999 z resolucijo Varnostnega
Sveta ZN 1244. Glavne naloge začasne civilne administracije pod
vodstvom ZN so predvsem aktivnosti za vzpostavitev trajne avtonomi-
je Kosova, koordinacija humanitarne pomoči, obnavljanje infrastruk-
ture, zagotavljanje vrnitve vseh begincev in razseljenih oseb na svoje
domove. Slovenija je v UNMIK sodelovala z enim častnikom v koordi-
nacijskem centru za razminiranje od oktobra 1999 do septembra 2002. 

• UNFICYP: Misija je bila ustanovljena leta 1964 z namenom prepreče-
vanja novih spopadov med ciprskimi Turki in ciprskimi Grki. Leta
1974, po izbruhu sovražnosti, je VS ZN razširil pristojnosti misije z
nalogami nadzorovanja prekinitve ognja in vzdrževanja tamponskega
območja. Od 30. septembra 1997 do 19. junija 2001 je v tej misiji so-
deloval tudi en pehotni vod27 takrat 10. bataljona za mednarodno
sodelovanje (danes 10. motorizirani bataljon – MOTB), kot sestavni del
trilateralnega bataljona UNAHSB (United Nations Austrian-Hungarian-
Slovenian Batallion), ki je bil pod vodstvom avstrijskega kontigenta. Po
juniju 2001 in po osmih poslanih kontingentih Slovenija ni več sodelo-
vala v tej misiji, ker se je Avstrija odločila umakniti svoje vojake iz
omenjene mirovne operacije. Slovenski vojaki so opravljali naloge opa-
zovanja, nadzora in posredovanja ob incidentih na razmejitvenem
področju. 
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25 United Nations Disengagemnet Observer Force – Opazovalna enota ZN za ločitev,
ustanovljena leta 1974, ko sta sprti strani Sirija in Izrael podpisali sporazum o preki-
nitvi ognja. 

26 UN Interim Force in Lebanon, ustanovljena leta 1978 z nalogo nadzora nad umikom
izraelskih enot iz južnega Libanona in kot pomoč libanonski vladi pri vzpostavljanju
učinkovite oblasti na svojem ozemlju. 

27 V prvih dveh kontigentih je Slovenija sodelovala z desetimi pripadniki 10. bataljona
(en oddelek), 22. septembra 1998 se je udeležba povečala na velikost voda, 27 pri-
padnikov. V petem kontigentu, z oktobrom 1999, je sodelovalo že 29 pripadnikov
(med njimi dve dekleti).
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Kot članica Partnerstva za mir je Slovenija začela sodelovati v štirih mi-
rovnih operacijah, ki so potekale ali še vedno potekajo pod okriljem
zveze NATO: AFOR v Albaniji, SFOR v Bosni in Hercegovini, KFOR na
Kosovu in ISAF 5 v Afganistanu:
• AFOR (Albania Force) misija v Albaniji je bila ustanovljena 16. aprila

1999 z namenom zagotoviti humanitarno pomoč za kosovske begunce
v Albaniji. SV je v tej operaciji sodelovala od 23. maja do 14. julija
1999 s sanitetno enoto velikosti voda 26 pripadnikov, dva častnika pa
sta opravljala naloge s področja civilno-vojaškega sodelovanja. Naloga
enote je bila vezana predvsem na sanitetno oskrbo pripadnikov mirov-
nih sil in civilnega prebivalstva.

• KFOR (Kosovo Force) misija na Kosovu je bila ustanovljena 10. junija
1999 z namenom utrditi varnost na Kosovu, zagotoviti uveljavljanje re-
solucije VS ZN 1244 in nadzorovati izvajanje Vojaško tehničnega spo-
razuma z dne 9. 6. 1999, podpisanega med vojsko ZRJ (Zvezne Repub-
like Jugoslavije) in zvezo NATO. Slovenija v KFOR sodeluje od 5.
januarja 2000, ko je 6 častnikov prevzelo svoje dolžnosti na področju
civilno-vojaških odnosov in odnosov z javnostmi. Zaradi umiritve raz-
mer v regiji sta od septembra 2002 v KFOR ostala le še dva pripadnika
SV (častnik in podčastnik). V oktobru 2003 so se jim pridružili pripad-
niki poveljstva Večnacionalnih kopenskih sil (MLF), ki izvajajo naloge
v okviru nemško-italijanskega poveljstva v Prizrenu. Gre za pet častni-
kov in šest podčastnikov Slovenske vojske28. 

• SFOR (Stabilization Force) v BiH misija je bila ustanovljena 12. de-
cembra 1996 z resolucijo VS ZN 1088 kot pravna naslednica sil IFOR29

z namenom uveljavitve vojaških določil Daytonskega mirovnega spora-
zuma. Slovenija sodeluje v mirovni operaciji SFOR od 5. novembra
1997, ko se je mednarodnim enotam SFOR v BiH priključil del 15. le-
talske brigade SV. Ta enota je opravljala naloge transporta pomembnih
oseb, izvidništva, operativne transportne podpore, evakuacije bolni-
kov in ranjencev. Letalsko-helikopterski oddelek, ki je štel 18 pripad-
nikov SV, 3 helikopterje Bell-412 in transportno letalo Turbolet L-410
je prenehal sodelovati v misiji SFOR z mesecem januarjem 2004. Za
potrebe SFOR je na razpolago le še transportno letalo Turbolet L-410 s
posadko. Od 9. februarja 1999 sodeluje v misiji SFOR vod vojaške po-
licije znotraj MSU (Multinational Special Unit) in sicer s šestindvajse-
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28 O odhodu enajstih pripadnikov SV v KFOR poroča Tiskovno središče MORS 30. 10.
2003. Več na http://www.mors.si/mors/tiskovno_sredisce/sporocila/200310/
t20031030{2.htm. 

29 Implementation Force. Po podpisu splošnega okvirja za Daytonski mirovni sporazum
v Parizu 14. decembra 1995 je Varostni svet ZN z resolucijo 1031 pooblastil zvezo
NATO za uveljavitev vojaških določil sporazuma. Misija IFOR se je začela 20. de-
cembra 1995 z enoletnim mandatom s ciljem doseči prekinitev sovražnosti in vzpo-
staviti mir. Po dosegu cilja in preteku mandata so sile IFOR nadomestile sile 
SFOR, katerih glavna naloga je stabilizacija miru; http://www.nato.int/sfor/docu/
d981116a.htm, 19. marec 2004. 
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timi pripadniki SV. Temu vodu se je 30. 9. 2001 pridružil še en dodatni
vod vojaške policije s triindvajsetimi pripadniki, tako da danes v MSU
sodeluje 49 pripadnikov SV, 46 vojaških policistov ter trije častniki v
višjih poveljstvih MSU. Sanitetna enota ROLE-1 je začela sodelovati v
enotah SFOR z dvanajstimi udeleženci 1. februarja 2000. Z januarjem
2003 je v BiH v Večnacionalno poljsko-portugalsko-slovensko bojno
skupino v sektor Sever s sedežem v Doboju odšla prva motorizirana
četa 10. MOTB. Julija 2003 jo je zamenjala druga četa 10. MOTB, janur-
ja 2004 pa tretja četa 10. MOTB. Slovenija sodeluje tudi v poveljstvu
misije SFOR, in sicer z enim častnikom in enim podčastnikom od me-
seca septembra 2002. Od maja 2003 pa ima Slovenija v bazi SFOR v
Sarajevu svoj Nacionalni podporni element (NPE), ki opravlja naloge
zagotavljanja administrativne in logistične podpore enotam in pripad-
nikom SV, ki sodelujejo v silah SFOR. Na začetku leta 2004 se v okviru
misije SFOR v BiH nahaja največji kontigent SV izven ozemlja Sloveni-
je: dva voda vojaške policije (49), sanitetna enota ROLE-130 (12) in mo-
torizirana četa (86), nacionalni podporni element (10), ter v poveljstvu
SFOR (2). Skupaj je to 159 pripadnikov SV. 

• ISAF 5 (International Security Assistance Force) v Afganistanu: Misija
ISAF je bila ustanovljena z namenom pomagati prehodni afganistan-
ski vladi pri zagotavljanju varnosti znotraj območja odgovornosti
ISAF, ki je bilo do januarja 200431 omejeno na glavno mesto Kabul in
bližnjo okolico. Zveza NATO je prevzela vodenje misije ISAF 4 v avgu-
stu 2003, do takrat so misije potekale pod vodstvom Velike Britanije
(ISAF 1), Turčije (ISAF 2), Nemčije in Nizozemske (ISAF 3). SV sodelu-
je v mirovni operaciji ISAF 5 od februarja 2004 z osemnajstimi pripad-
niki. Vlada RS je že na svoji 22. seji v mesecu maju 2003 sprejela
sklep32 o predlogu sodelovanja Slovenije v mirovni operaciji ZN v Af-
ganistanu, ISAF 4. En oddelek z enajstimi pripadniki 1. brigade SV je
bil načrtovan in pripravljen za sodelovanje v mirovni operaciji od av-
gusta 2003 do marca 2004. Zaradi zamude in logističnih problemov so
se pripadniki specialnega odreda SV odpravili na misijo v februarju
2004 v misijo ISAF 5. 

Ko je 31. 3. 2003 EU od zveze NATO prevzela vodenje mirovne misije v
Makedoniji, je v njej začela s sodelovanjem tudi Slovenija z enim častni-
kom, ki je opravljal dolžnosti pribočnika poveljnika sil EU v Skopju do
decembra 2003, ko se je misija končala. Misija EU FOR (EU Force) se je
imenovala Concordia, v njej je sodelovalo 26 držav.
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30 ROLE-1 pomeni na ravni splošne ambulante.
31 Z januarjem 2003 je zveza NATO prevzela nadzor nad provinco Kunduz, kar je bil

prvi korak k razširitivi območja odgovornosti sil ISAF, http://www.nato.int/docu/
update/2004/01-january/e0106a.htm, 19. marec 2004. 

32 Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 22. seji, 22. maja
2003 (2. del). http://www.uvi.si/slo/seje-vlade/sporocila/id/index.htm, 22. 5.2003.
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Pregled sodelovanja pripadnikov SV v mirovnih operacijah od leta
1997 je prikazan v tabeli 1. 

Tabela 1: Pregled sodelovanja pripadnikov SV v mirovnih operacijah
1997–200433 (Število sodelujočih se nanaša na eno izmeno)

misija pod območje 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
okriljem misije

ALBA OVSE Albanija 21+1 - - - - - - -
AFOR NATO Albanija - - 26+2 - - - - -
UNTSO OZN Bližnji

Vzhod - 2 2 2 2 3 3 3
UNMIK OZN Kosovo - - 1 1 1 1 - -
UNFICYP OZN Ciper 10 27 29 29 29 - - -
SFOR

LHO NATO BiH 18 18 18 18 18 18 18 *
MSU - - 26 26 49 49 49 49
MNB - - - - - - 86 86
ROLE-1 - - - 12 12 12 12 12
poveljstvo - - - - - 2 2 2
NPE - - - - - - 11 10

KFOR NATO Kosovo - - - 6 6 234 2+1135 2+11
ISAF 5 NATO Afganistan - - - - - - - 18
Concordia EU Makedonija - - - - - - 1 -
skupaj 50 47 104 94 117 87 195 193
Viri podatkov v tabeli: Hafner, Gregor (2001): Enote Slovenske vojske v operacijah v podporo miru, diplomsko delo. FDV, Ljublja-
na. Pregled sodelovanja enot in posameznih pripadnikov SV v operacijah v podporo miru v letih 2000, 2001 in 2002:
http://nato.gov.si/slo/tema-meseca/mirovne-operacije/vojska/pregled-00-02. Pripadniki SV v mednarodnih operacijah:
http://www.mors.si/mors/slovenska_vojska/misije/index.htm, 22. 5. 2003.
* Konec leta 2003 je helikopterski del LHO končal delo v SFOR, še naprej pa za potrebe SFOR leti slovenska posadka transportne-
ga letala (Šket, 2004: 24–26).

Slovenska policija v mirovnih operacijah

Slovenski policisti so sodelovali oziroma sodelujejo v operacijah pod
okriljem Zahodnoevropske unije (MAPE v Albaniji), OVSE (OSCE KPSS
na Kosovu in OSCE SMMS v Makedoniji), ZN (UNMIK/CIVPOL na
Kosovu, UNTAET oz. UNMISET na Vzhodnem Timorju) in EU (EUPM-
European Union Police Mission v Bosni in Hercegovini, Proxima v Make-
doniji). V oktobru 1997 je na mirovno misijo MAPE (Multinational Advi-
sory Police Element), ki je potekala pod okriljem Zahodnoevropske unije,
v Albanijo odšel prvi slovenski civilni policist. Policisti iz držav članic
Zahodnoevropske unije so sodelovali pri usposabljanju albanskih polici-
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33 Podatki veljajo za marec 2004.
34 Do septembra 2002 je v KFOR sodelovalo 6 pripadnikov SV. S septembrom se je nji-

hovo število zmanjšalo na 2. 
35 Dvem častnikom v KFOR se je 30. 10. 2003 pridružilo 11 slovenskih pripadnikov

poveljstva MLF.
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stov, reorganizaciji albanske policije in pri pripravi zakonodaje za njeno
delovanje. Vlada RS je septembra 1997 sprejela sklep36 o odobritvi napo-
titve dveh slovenskih policistov v misijo MAPE. Prvi policist je delo na-
stopil 6. novembra 1997. Do ukinitve misije v letu 2001 je v njej sodelova-
lo skupaj 5 policistov, ki so opravljali naslednje naloge: vodje skupine
predavateljev za pravo v Trening centru v Tirani; koordinatorja aktivnosti
za odprtje Trening centra v Draču; vodje 1. in 2. skupine MAPE v obmej-
nem kraju Kukes; vodje terenske skupine MAPE za evalvacijo programov
usposabljanja; področnega svetovalca in vodje skupine inštruktorjev za
usposabljanje specialne enote albanske policije; in naloge centralnega
svetovalca v ministrstvu za javni red, za področje dela mejne policije (Po-
zvek, 2002).

5. aprila 2000 je v misijo OVSE37 na Kosovu odšel slovenski policist, ki
se mu je v marcu 2001 pridružil še eden. Po odločitvi vlade38 pa od 2.
septembra 2001 v misiji OVSE na Kosovu Slovenija sodeluje s štirimi po-
licisti. 9. julija 2001 je v misijo OVSE v Makedonijo odšel slovenski poli-
cist, na začetku novembra 2001 se mu je pridružil še drugi. V novembru
2001 je Vlada RS sprejela sklep,39 da poveča število slovenskih policistov
v misiji OVSE v Makedoniji na 4. Tako sta 2 odpotovala v Makedonijo 28.
novembra 2001 in opravljata delo inštruktorja na policijski akademiji. 

V misijah, ki potekajo pod okriljem ZN, je Slovenska policija od leta
2000 do decembra 2003 sodelovala v misiji UNTAES oziroma UNTAET40

na Vzhodnem Timorju, še vedno pa sodeluje z največjim kontigentom v
misiji UNMIK/CIVPOL. V UNMIK/CIVPOL je slovenska policija začela
sodelovati 3. novembra 2000, ko je na Kosovo odšel prvi kontingent pet-
najstih policistov. To je bil takrat tudi največji kontingent slovenske poli-
cije, ki je sodeloval v mirovni misiji v tujini. 

Slovenski civilni policisti so sodelovali in sodelujejo tudi v neevrop-
skih misijah. Prva neevropska in prva misija Združenih Narodov, v kate-
ri so sodelovali slovenski policisti, je bila misija UNTAET na Vzhodnem
Timorju (United Nations Transnational Administration in East Timor). Tam
sta sodelovala 2 slovenska policista od aprila 2000. Misija je bila zaklju-
čena 20. maja 2002, istega leta pa je mandat dobila nova nasledstvena
misija UNMISET (United Nations Mission of Support in East Timor), v kateri
je Slovenija do decembra 2003 ravno tako sodelovala z dvema policisto-
ma. Od marca 2003 en slovenski policist sodeluje v mednarodni policij-
ski misiji v Afganistanu, ki poteka na osnovi bilateralnega sporazuma
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36 Sklep Vlade RS št. 800-11/p7-7 (B) z dne 26. septembra 1997.
37 Mandat v misiji OVSE traja 6 mesecev, z možnostjo še dvakratnega podaljšanja.
38 Sklep Vlade RS št. 802-0572001-1 z dne 23. avgust 2001.
39 Sklep Vlade RS št. 802-05-001-1 z dne 8. november 2001.
40 Mandat ene izmene v misiji UNTAET-a ali UNMIK-a je 12 mesecev, z možnostjo po-

daljšanja za 6 mesecev. Slovenski policisti so do sedaj praviloma delovali v izmenah
po 18 mesecev.
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med Afganistanom in ZDA41 (IPTM – International Police Training Mis-
sion).

Od konca leta 2003, ko se je v Makedoniji končala misija EU Concor-
dia in začela misija Proxima, štirje slovenski policisti sodelujejo tudi v tej
misiji. Od januarja 2003 slovenski policisti (4) sodelujejo tudi v misiji
Evropske Unije v BiH, EUPM (European Union Police Mission), ki je nado-
mestila mednarodno policijsko misijo Združenih Narodov (IPTF-Interna-
tional Police Task Force). Februarja 2004 je odšlo pet slovenskih policistov
tudi v Jordanijo, kjer opravljajo delo42 v okviru operacije CPA – Coalition
of Provisional Authority, namenjeno pa je usposobitvi iraških policistov za
stabilizacijo razmer v Iraku.

Pregled sodelovanja slovenskih policistov v mirovnih operacijah je
predstavljen v tabeli 2, v kateri so razvidne tudi številčne spremembe. Te
so odvisne od potreb mirovne operacije, pa tudi od kadrovskih zmoglji-
vosti države. 

Tabela 2: Pregled sodelovanja slovenskih policistov v mirovnih operaci-
jah 1997–2004 (Število sodelujočih se nanaša na eno izmeno)

Misija Pod Območje 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004**
okriljem dejavnosti

MAPE ZEU Albanija 1 2 3 2 2 - - -
UNMISET
(UNTAET) OZN Vzh. Timor - - - 2 2 2 2 -
OVSE OVSE Kosovo - - - 1 4 6 3 1
UNMIK OZN Kosovo - - - 15 15 15 15 14
OVSE OVSE Makedonija - - - - 4 4 2 1
EUPM EU BiH - - - - - - 4 4
OHR BiH - - - - - - 1 1
IPTM Afganistan - - - - - - 1 1
Proxima EU Makedonija - - - - - - - 3
CPA Jordanija - - - - - - - 5
Total 1 2 3 20 27 27 28 30
Viri podatkov za tabelo: Pozvek, A. (2002): Slovenska policija v mirovnih operacijah. Referat na: Dnevi varstvoslovja. Bled, junij
2002, Ljubljana: Visoka policijsko varnostna šola. Neobjavljeno gradivo. Sporočilo za javnost: 29. april 2003: Zamenjava sloven-
skih policistov v mednarodni mirovni misiji UNMIK na Kosovu, http://www.policija.si/si/szj/szj_prikaz_det.php?id=508. 
* Stanje julija 2003 – po podatkih Uprave uniformirane policije, Generalna policijska uprava, MNZ.
** Stanje marec 2004 – po podatkih Uprave uniformirane policije, Generalna policijska uprava, MNZ.
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41 Misija je podrejena ameriški vladni organizaciji ICITAP (International Criminal Inve-
stigative Training Assistance Programme)

42 Slovenski civilni policisti sodelujejo pri usposabljanju iraških policistov v Jordan In-
ternational Police Training Centre (JIPTC).



97

ZAKLJUČEK

Opravljena analiza mirovnih operacij, njihovih organizatorjev in izvajal-
cev ter gostiteljev pokaže, da so mirovne operacije kot instrument zago-
tavljanja miru v svetu danes zelo razširjene. Izvajajo se v konfliktnih
(izjemoma potencialno konfliktnih) območjih po vsem svetu, izvajajo se
pod vodstvom številnih mednarodnih, v zadnjem času pa vedno bolj tudi
regionalnih organizacij in skupnosti, sodelujejo različni uniformirani in
civilni neposredni izvajalci, mandati se širijo z zgolj opazovanja tudi na
vsiljevanje miru, tako da se lahko pokrije večji spekter ogrožanja medna-
rodne varnosti, številski podatki pa povedo, da v materialnem smislu mi-
rovne operacije predstavljajo pomemben delež svetovne porabe (čeprav
bi bilo zmotno verjeti v preprosto linearno odvisnost pomembnosti in po-
zitivnih učinkov mirovne operacije od njenih kvantitativnih kazalcev). 

Postavi se vprašanje, zakaj so mirovne operacije tako razširjene? Zara-
di povečanega števila oboroženih spopadov? Globalnega širjenja groženj
zaradi oboroženih spopadov v različne svetovne regije? Zaradi hitrega
širjenja posledic oboroženih spopadov v druge regije? Večanja zavesti dr-
žav, da je samo globalni (ali pa vsaj regionalni in ne le nacionalni) pristop
k zagotavljanju varnosti uspešen? Da je potrebno, če se sami počutimo
varne, občutek varnosti nuditi tudi drugim, ali da zaradi globalnosti gro-
ženj samo globalni/regionalni pristop k zagotavljanju varnosti nudi tudi
lastno nacionalno varnost? Ali pa zaradi morda preprostejših razlogov,
kot sta večanje ugleda države, vojske, izpolnjevanje zahtev iz mednarod-
nih pogodb, zavezništev, morda pa zgolj zagotavljanje službe in s tem
preživetja dela lastnih državljanov? Lahko bi rekli, da so vsi ti razlogi v
večji ali manjši meri sestavina interesa držav za oblikovanje in sodelova-
nje v mirovnih operacijah.

Aktivnosti Slovenije v mirovnih operacijah se od leta 1997 povečujejo.
Število policistov se je dvignilo z enega v letu 1997, na 30 v letu 2004. Po-
večanje pa je bolj očitno pri pripadnikih SV, s 50 v letu 1997, na 194 v
letu 2004. 

Slovenija je s svojimi vojaki in policisti danes najbolj prisotna v svoji
neposredni geografski bližini, na območju Jugovzhodne Evrope, kar kaže
na to, da je varnost tega dela Evrope tudi v neposrednem varnostnem in-
teresu Slovenije. Na drugih kriznih žariščih po svetu je Slovenija prisotna
zgolj simbolično (Vzhodni Timor – dva policista, Bližnji Vzhod – dva pri-
padnika SV, Afganistan – en policist ter od februarja – marca 2004 dalje
še osemnajst vojakov SV).

Če primerjamo sodelovanje slovenskih policistov in vojakov v mirov-
nih operacijah, ugotovimo, da slovenski policisti sodelujejo v več različ-
nih mirovnih operacijah, vendar z manjšim številom osebja, medtem ko
SV v mirovne operacije sicer pošilja več svojih pripadnikov, pa vendar v
manj različnih operacij. Slovenska policija vidi v sodelovanju svojih poli-
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cistov na mirovnih operacijah predvsem možnost pridobiti čim več izku-
šenj ter jih zato tudi pošilja v različne mirovne operacije, ki potekajo pod
okriljem različnih mednarodnih organizacij, delujejo pa kot posamični
policisti z različnimi mandati, kar pomeni, da lahko celo iz iste mirovne
misije prinesejo domov vrsto različnih izkušenj.

Na osnovi pregleda dosedanjega sodelovanja SV v mirovnih operaci-
jah je mogoče ugotoviti, da odločitve za odhod slovenskih vojakov v po-
samezno operacijo niso temeljile na javni ali poglobljeni presoji varnost-
nih interesov države Slovenije, ampak je šlo (npr. UNFICYP na Cipru)
bolj za demonstracijo namere in pripravljenosti slovenske države, da tudi
sama aktivno prispeva k prizadevanjem mednarodne skupnosti za mir.
To je bil v bistvu odgovor na zahteve, postavljene v Okvirnem dokumen-
tu Partnerstva za mir iz leta 1994, na katere je Slovenija aktivno odgovo-
rila šele leta 1997, ko je postalo jasno, da (med drugim tudi zaradi svoje
mednarodne neaktivnosti) morda ne bo povabljena v zvezo NATO. To
dokazuje, da sodi med razloge za sodelovanje slovenskih vojakov in poli-
cistov v mirovnih operacijah nasploh ter predvsem pod okriljem zveze
NATO in EU tudi zunanjepolitični interes Slovenije, da pridobi povabilo
za članstvo v zvezi NATO (kar se je v Pragi v novembru 2002 res zgodilo)
ter dokaže primernost za polnopravno članstvo v EU. V prihodnje, s pol-
nopravnim članstvom v NATO in EU, pa bo Slovenija s sodelovanjem v
operacijah v tujini, ki ne bodo vedno mirovne, izpolnjevala tudi svoje zu-
nanjepolitične obveznosti do zavezništev. Njena vključenost v reševanje
sporov na Balkanu bo vse bolj tudi sestavina varnostne politike, saj so
mirovne sile na Balkanu neposredno zagotovilo miru, stabilnosti in raz-
voja v Sloveniji. 
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TRANSNACIONALNOST 
ORGANIZIRANEGA KRIMINALA

SIMON KONOBELJ1

UVOD

Konec hladne vojne so mnogi pričakovali z vznesenim optimizmom, saj
so verjeli, da bo nastopil čas miru in stabilnosti mednarodnega sistema.
Politiki, akademiki in diplomati so napovedovali ustanovitev nove svetov-
ne ureditve, ki bo generirana s strani demokratičnih političnih institucij. 

Vse to naj bi se razvilo v kontekstu integriranega mednarodnega eko-
nomskega sistema, ki bi temeljil na principih svobodnega trga. Ko se je
ta t. i. nova svetovna ureditev udejanjila, so mnogi pričakovali tudi, da bo
bistveno zmanjšala število groženj mednarodni stabilnosti. Zgodilo se je
ravno nasprotno. Svoboda in globalizacija ekonomskih trgov ter fluid-
nost mednarodne politike so povzročili stanje nove negotovosti, ko ni več
natančno jasno, kdo ogroža koga in s kakšnimi sredstvi. Nasilje in pri-
pravljenost na spopad s smrtnimi žrtvami je postalo orožje šibkih. 

Organizirani kriminal predstavlja grožnjo varnosti ves čas, tudi v času
hladne vojne, le da je bil ves čas v senci zaskrbljenosti nad sovjetsko-
ameriškim jedrskim zastraševanjem. Danes, v tretjem tisočletju, postaja
vse bolj jasno, da prav organizirani kriminal postaja največja grožnja na-
cionalni in mednarodni varnosti. Govorimo celo o prevladi nevojaških
virov ogrožanja nad vojaškimi. Kotnik (2001) ugotavlja, da je ena od zna-
čilnosti sodobnih varnostnih tveganj in groženj ta, da se njihovo število
ves čas povečuje. Pojav novih groženj namreč praviloma ne nadomesti
enega od prejšnjih virov, večinoma ga le zasenči in morda na hierarhični
lestvici odrine na nižje mesto.

Nevarnosti organiziranega kriminala so večplastne. Škodi predvsem
vzpostavljajočim se demokracijam in družbam v tranziciji, saj spodkopa-
va pravni red in legitimnost vlad skozi korupcijo posameznikov in sodne-
ga procesa. Poleg tega spodkopava civilno družbo in človekove pravice.
Preko zastraševanja in ubojev novinarjev v različnih državah omejujejo
svobodo tiska in osebnega izražanja. Tudi prostitucija in tihotapljenje
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ljudi dviga dileme o kršitvah človekovih pravic. V primeru vstopa v sindi-
kate pa kriminalne skupine ogrožajo tudi pravice delavcev.

Ena od ključnih ugotovitev poročila EU o organiziranem kriminalu v
državah članicah iz leta 1993 je, da imajo kriminalne skupine tuj izvor;
torej ne prihajajo iz države, v kateri so aktivne, kar kaže na mednarodno
dimenzijo tega problema. Van der Heijden (1996) dodaja, da so kriminal-
ne skupine pogosto vključene v več kot en tip kriminalne dejavnosti, če-
prav so določene skupine ozko specializirane. Tako je v Nemčiji več kot
1/2 osumljenih vpletenih v več kriminalnih aktivnosti, na Nizozemskem
pa je ta delež okoli 40 %. 

Ko govorimo o varnosti, ne moremo mimo dejavnikov, ki posredno ali
neposredno vplivajo nanjo. Ti dejavniki so med drugim zlasti: ekonom-
ska, politična in družbena nestabilnost, tveganja za okolje in zdravje
ljudi ter vojaške grožnje. Transnacionalni organizirani kriminal je pove-
zan praktično z vsemi omenjenimi dejavniki varnosti, če ne neposredno,
pa vsaj posredno, in to tako na mednarodni, regionalni, kot tudi na na-
cionalni ravni.

TRANSNACIONALNI ORGANIZIRANI KRIMINAL

Izraz »transnacionalni kriminal« se prvič pojavi na konferenci, ki jo je
leta 1974 organiziral Oddelek ZN za kriminal in kriminalno pravo. V tis-
tem času je po Muellerju (Mueller v Reuter in Petrie, 1999: 7) izraz pokri-
val različne aktivnosti: (1) kriminal kot posel – organizirani kriminal, kri-
minal belih ovratnikov; (2) prestopki, povezani z umetninami in kulturno
lastnino; (3) kriminaliteta, povezana z alkoholizmom in zlorabo drog; (4)
nasilje transnacionalnega in mednarodnega pomena; (5) kriminaliteta
povezana z migracijami zaradi naravnih nesreč ali sovražnosti. 

Shelleyeva (1995) opredeli transnacionalno organizirane kriminalne
organizacije kot tiste, ki: (1) so bazirane v eni državi, (2) izvedejo kaznivo
dejanje v eni ali več državah, v katerih razmere na trgu to omogočajo, (3)
opravljajo ilegalne dejavnosti, pri katerih je majhna verjetnost prijetja.
Nekateri drugi avtorji vzpostavljajo razliko med transnacionalnim in
mednarodnim organiziranim kriminalom. Po Carterju lahko globalno
kriminaliteto uvrstimo v dve kategoriji: transnacionalno in mednarodno.
Po njegovi opredelitvi govorimo o transnacionalnem kriminalu, ko storilci
kaznivega dejanja, ki imajo bazo v eni državi, prestopijo meje in zagreši-
jo kaznivo dejanje, nato pa se vrnejo domov. V Evropi k tej vrsti krimina-
la v veliki meri pripomore tudi odprava notranjih meja EU. V to vrsto kri-
minala sodi tudi kraja avtomobilov in potrošnega blaga. O mednarodnem
kriminalu pa govorimo takrat, ko kriminalna organizacija prenese svoje
delovanje v dve ali več držav. Sem spadajo: trgovina z drogo, pranje de-
narja, ponarejanje in črni trgi (Carter v Pečar, 1995: 139). 
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Konvencija ZN proti transnacionalnemu organiziranemu kriminalu, 
ki jo je sprejela Generalna Skupščina ZN na svojem milenijskem sre-
čanju od 12. do 15. decembra in je bila odprta za podpis na konferenci 
v Palermu, predstavlja prvi pravno zavezujoči instrument OZN-a na po-
dročju kriminala. Organizirano kriminalno skupino definira kot »struk-
turirano skupino treh ali več oseb, ki obstaja daljše časovno obdobje in deluje s
ciljem storitve enega ali več težjih zločinov ali kaznivih dejanj, v skladu s to
Konvencijo, z namenom, posredno ali neposredno obdržati finančno ali drugo
materialno korist« (United Nations Convention against Transnational
Organized Crime, 2000). Iz leta 2000 dopolnjujeta sprejeto Konvencijo
tudi dva Protokola, ki ju je sprejela Generalna Skupščina ZN: Protokol o
preprečitvi, zatiranju in kaznovanju tihotapljenja oseb, predvsem žensk
in otrok, ter Protokol proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in
zraku.

VZROKI ZA RAST TRANSNACIONALNEGA 
ORGANIZIRANEGA KRIMINALA

Glavni vzrok za mednarodni značaj organiziranega kriminala so pred-
vsem: tehnološka eksplozija, ekonomski razcvet ter geopolitična situacija
po razpadu socialističnih sistemov. Leta 1960 so na razvoj organiziranega
kriminala vplivale predvsem tehnološke in ekonomske spremembe, na
obdobje po tem pa politične spremembe. Glavne tehnološke spremembe,
ki so vplivale na rast kriminala, so: porast letalskega potniškega prometa,
telekomunikacij in uporaba računalnikov v poslovne namene. Prav zara-
di takšnega obsega prometa in trgovine je kriminalce težje ločiti od osta-
lih potnikov ali legalnih poslovnežev. Mednarodno poslovanje je torej še
en faktor, ki vpliva na porast mednarodnega kriminala. 

Ideološke spopade globalnih razsežnosti so v obdobju po koncu hlad-
ne vojne zamenjali številni manjši etnični konflikti širom zemeljske oble.
Ti spopadi t. i. nizke intenzivnosti so vplivali na porast organiziranega
kriminala. Mnoge države v razvoju, ki se soočajo s slabim ekonomskim
položajem, ki je v veliki meri odvisen od agrikulturnih zmogljivosti, so s
padanjem cen le-teh zelo dovzetne za gojenje prepovedanih kultur kot
način, kako nadomestiti izpad lastnega kapitala. Ta denar v nekaterih
primerih uporabljajo (Južna Amerika, JV Azija) za nakup orožja, kar v
končni fazi vodi do etničnih konfliktov in spopadov. 

Velika nevarnost organiziranega kriminala se kaže tudi v vzpostavlja-
nju paralelnega sistema državnemu sistemu, s čimer sta ogroženi dve te-
meljni funkciji države: monopol prisile in sposobnost pobiranja davkov,
kar vodi v ogrožanje obstoja samega sistema, saj organizirani kriminal
namreč pomeni nevarnost za vsak politični sistem in gospodarstvo drža-
ve. Po penetraciji kriminala v državno strukturo izstopa Italija. Shelleye-
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va (1995) domneva, da bodo novo nastale države v vzhodni Evropi za
tovrstne aktivnosti še veliko bolj dovzetne kot Italija in Kolumbija.

KOMPLEKSNOST TRANSNACIONALNEGA KRIMINALA 
IN DRUŽBENE POSLEDICE

Transnacionalni organizirani kriminal pogosto deluje v različnih politič-
nih okoljih, deluje tudi v različnih strukturah in na različnih področjih.
Nekatere skupine, kot npr. Cosa Nostra, temeljijo na t. i. piramidni hie-
rarhični strukturi, druge spet delujejo v strukturi klanov (nekatere kav-
kaške skupine). Delujejo lahko bodisi v demokratičnem sistemu (Italija),
v nekdaj stabilnih demokratičnih sistemih (Kolumbija) ali znotraj raz-
padle supersile (Post-sovjetska zveza). Te skupine se razlikujejo v veli-
kosti, kot tudi v njihovih strategijah za izmikanje detekciji. Različnost
zakonodaje in politike med državami dovoljujejo transnacionalnim kri-
minalnim skupinam lažje usklajevanje svojih dejavnosti. Pomanjkljivo
zakonodajo in nezadostnost oz. neučinkovitost pregona so nekatere kri-
minalne skupine izkoristile, tako da so postale Karibske države raj za
pranje denarja. Poleg italijanskih, kolumbijskih in vzhodnoevropskih
skupin se obsežneje z organiziranim kriminalom ukvarjajo tudi: japon-
ska triada, japonska jakuza in različne nigerijske skupine (trgovanje z
drogami), pa turška in pakistanska mafija ter organizacije Zlatega trikot-
nika (Myanmar, Laos, Tajska). 

Košir (2002) opozarja na dejstvo, da kriminalne skupine danes vse bolj
delujejo kot mednarodne korporacije in se med seboj strateško povezuje-
jo. Tako naj bi italijanska mafija pomagala kolumbijski, da je prodrla na
newyorški trg s kokainom, kar je bila usluga za prodajo kokaina v Evro-
pi. Poleg tega v Kolumbiji že vrsto let v neformalnem paktu delujejo kri-
minalne skupine, ki se ukvarjajo s prodajo kokaina, in teroristi, ki za
skupen nastop proti državnim oblastem nudijo kriminalnim organizaci-
jam zaščito pri proizvodnji in transportu prepovedanih drog. 

Finckenauer (2000: 3) opozarja na tri med seboj povezane dejavnike,
ki vplivajo na značaj transnacionalnega kriminala: (1) globalizacija eko-
nomije, (2) povečano število in heterogenost emigrantov ter (3) izboljšave
v komunikacijski tehnologiji. Isti avtor poudarja tudi, da naštete dejavni-
ke ne smemo razumeti nujno kot vzrok za nastanek transnacionalnega
kriminala. Ob tem navaja primer migracij, ki same po sebi niso vedno
povzročitelj kriminalnih dejavnosti. 

Družbene posledice transnacionalnega kapitala pogosto zanemarja-
mo. Najbolj vidne posledice so: nasilje, tihotapljenje drog, igre na srečo,
prostitucija in širjenje AIDS-a. Vse to ima neposredne posledice na kvali-
teto življenja ljudi. Organizirane kriminalne skupine poleg tega, da vodi-
jo trge, silijo ženske in otroke v prostitucijo in razvijajo odvisnost od drog
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med milijoni posameznikov, da bi ustvarili trg za svoje narkotike. Poleg
tega ima kontrola ilegalnega trga s strani transnacionalnih kriminalnih
skupin kumulativni učinek na ekonomijo in s tem vplivajo na kvaliteto
življenja tistih, ki sploh ne sodelujejo na teh trgih. Izsiljevanje in mono-
pol nad trgom povečuje stroške potrošnih dobrin. Posledica tega je, da
ljudje več plačujejo za hrano, stanovanja in zdravstvene usluge. Rezultat
goljufij na zdravstvenem področju je bil jasno viden v ZDA in Rusiji.
Shelleyeva (1995) navaja primer, ko so se v Kaliforniji zaradi tega zneski
zavarovalnih polic dvignili za 15 %, v Rusiji pa so cene zdravil v določe-
nem obdobju zaradi kontrole trga potrošnje s strani transnacionalnega
kriminala poskočile za 20–30 %. Dvignile so se tudi cene stanovanj v pre-
stolnicah, saj kriminalne skupine nadzirajo tudi nepremičninski trg.

Organizirani kriminal ima posledice tudi na okolje, predvsem zato ker
je usmerjen k čimprejšnjemu ustvarjanju dobička. Gojenje in pridelava
drog na neprimerni zemlji, žetev, lov in prodaja zaščitenih vrst, ilegalni
ribolov za trgovanje s kaviarjem, vse to so primeri ogrožanja naravnega
življenjskega okolja, ki nas obdaja. 

PRIMERI TRANSNACIONALNEGA ORGANIZIRANEGA KRIMINALA

Države Zlatega trikotnika

V letu 1998 so države Zlatega trikotnika skupaj proizvedle približno
157,750 ha makovih stebel, iz katerih je mogoče proizvesti 1906 me-
tričnih ton opija. V globalnem smislu te države proizvedejo 60–66 % vse
svetovne proizvodnje prepovedanega opija, za kar so zgradile podzemno
industrijo, katere vrednost se ocenjuje na 160 milijard ameriških dolarjev
(Chalk, 2000: 92). 

Slika 1: Območje Zlatega trikotnika

Vir: prirejeno po www.encarta.com.
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Glavni proizvajalec prepovedanih drog na tem območju je Myanmar,
ki proizvede okoli 92 % vsega heroina v regiji Zlatega trikotnika. Po po-
datkih ameriškega State departmenta je v Myanmarju lociranih 60 % sve-
tovnih kapacitet za proizvodnjo opijeve gume. 

Laos ostaja tretji največji proizvajalec prepovedanega opija (za Myan-
marjem in Afganistanom), njegov delež v regiji obsega 7 % proizvodnje
heroina. Tajska proizvede nekaj manj kot 1 % prepovedanega opija v regi-
ji, kar znaša okoli 15 metričnih ton heroina v letu 1998. Kljub relativno
majhnemu deležu, pa kraljevina Tajska ostaja pomembna tranzitna pot
pri trgovanju z opijem, predstavlja pa tudi center za pranje denarja. Vse
večjo vlogo v pridelavi opija pa v zadnjih letih zavzema tudi Vietnam.
Največ laboratorijev za pridelavo opija se nanaša v regiji Shan na vzhodu
Myanmarja, območju, ki meji na Kitajsko, Tajsko in Laos. Večino le-teh
ščiti in varuje oborožena milica. 

Največji delež heroina, ki ga proizvedejo države Zlatega trikotnika, je
pretihotapljenega preko Myanmarnsko-tajske meje v Bankok, Malezijo
ali Singapur, od tam pa po morskih poteh do Avstralije, Kanade, ZDA.
Druga glavna poti vodi preko Laosa, od tam pa v Kambodžo ali Vietnam.
Leta 1998 je preko 300 ljudi v kanadski provinci British Columbia umrlo
v posledicah prekomernega uživanja heroina, ki je prišel iz regije Zlatega
trikotnika. V Avstraliji denimo, kar 80 % vsega zaseženega heroina priha-
ja iz te azijske regije, na Kitajskem pa se je v letih od 1994 do 1995 število
zasvojenih s heroinom povečalo z 380 000 na 520 000 (Chalk, 2000: 93).

Heroin, ki prihaja iz območja Zlatega trikotnika, predstavlja veliko ne-
varnost tako za samo regijo, kot tudi za širše mednarodno okolje. Vzro-
kov za to je več (po Chalk, 2000: 93–95): (1) proizvodnja heroina vpliva
na družbeno nestabilnost, ki je posledica visoke stopnje kriminala, ki he-
roin spremlja. V kitajskih provincah se je število aretacij zaradi uživanja
ali trgovanja s heroinom med leti 1990 in 1996 povečalo do 50-krat.
Ocene kažejo, da so 80 % kaznivih dejanj, storjenih v južnih kitajskih
provincah, povzročili odvisniki s heroinom. Na Tajskem, denimo, je bilo
zaradi kaznivih dejanj, povezanih s heroinom ali drugimi drogami, v
prvih devetih mesecih leta 1998 aretiranih 105 000 oseb; (2) povečana
uporaba injekcijskih igel povzroča širjenje ene od najbolj nevarnih bolez-
ni sodobnega časa – AIDS-a. V Burmi, kjer pred nekaj leti še niso poznali
te bolezni, danes beležijo preko 200 000 obolelih za AIDS-om, od tega jih
je 74 % odvisnikov od heroina; (3) stroški za nadzor proizvodnje in pora-
be prepovedanih drog v tej regiji slabijo ekonomsko moč prizadetih
držav. Visoki stroški so povezani predvsem z zdravljenjem odvisnikov in
obolelih za AIDS-om. Poleg tega veliko sredstev države namenjajo nadzo-
ru kriminalnih dejavnosti, ki spremljajo trgovino z drogami. To pomeni,
da gre vedno več sredstev tudi za policijske enote, vedno manj pa je vla-
ganj v legalno ekonomijo. Prav lahko se zgodi, da se bodo države te regije
nekega dne zgrudile pod finančnim bremenom, ki ga s seboj nosi boj
proti prepovedanim drogam, (4) vrtoglavi zaslužki pri trgovini s heroi-
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nom v regiji spodkopavajo legitimnost režimov na tem območju, s čimer
se korupcija seli v vladne in vojaške kroge, ki so v domeni države.

Kolumbijski karteli

Clintonova administracija je pred leti najavila odmik v njeni politiki boja
proti drogam, pri katerem bo dala večji poudarek zagotavljanju urjenja in
opreme državam, v katerih gojijo, predelujejo in izvažajo ilegalno drogo v
ZDA, s poudarkom na Kolumbiji. Ta odmik je rezultat analize, ki je poka-
zala, da se vojne z drogami z vojaškimi sredstvi ne da dobiti. Vse doseda-
nje strategije boja proti drogam so se izkazale za neučinkovite predvsem
zaradi nerazumevanja moči kokainskih kartelov in njihove vloge v druž-
bi. Karteli imajo namreč v državah pod Andi globoke socialne, družbene,
politične in gospodarske korenine. Tudi smrt ene od vodilnih oseb ko-
lumbijskih kartelov, Pabla Escobarja, ni vplivala na priliv prepovedanih
drog v ZDA. 

Kolumbijski karteli nadzorujejo mednarodni trg s kokainom preko 20
let. Oskrbujejo preko 80 % vsega kokaina, ki se pretihotapi v ZDA. Naj-
bolj znan in tudi najmočnejši od teh kartelov se nahaja v mestu Medel-
lin, njegov glavni rival na trgu pa je lociran v mestu, ki leži južneje – Cali.
Preko moči, ki izhaja iz vrtoglavih dobičkov pri trgovanju z drogami, so
karteli zgradili velikanska, vertikalno povezana in mednarodno organizi-
rana podjetja, ki so že leta 1987 prodala preko 20 milijard $ kokaina v Se-
verno Ameriko in Evropo. Ta znesek pomeni letno od 2–4 milijarde $ ka-
pitala za Kolumbijo. Ti karteli niso karteli v klasičnem pomenu besede,
saj ne nadzorujejo cen in dobave, kljub temu pa so njihovi dobički astro-
nomski.

Kartel Medellin nadzoruje vsaj 60 % kolumbijskega kokainskega trga,
organizacija, ki jo je razvil pa je že leta 1994 zaposlovala preko 120 000
ljudi, od tega 2500 v ZDA. Organizacijo upravlja nekaj močnih posamez-
nikov, med katerimi je v javnosti postal najbolj znan Pablo Escobar, ki je
delovanje kartela nadzoroval tudi v času njegovega bivanja v zaporu En-
vigado, ki ga je zgradil kar sam. Slikovit opis kartela je podal nekdanji
kolumbijski predsednik Belisario Betancur, ko je leta 1988 dejal: »Borimo
se proti organizaciji, ki je močnejša od države«.

Korenine kartela Medellin segajo v leto 1977, ko je nastal t. i. medellin-
ski trgovski sindikat, medtem ko korenine same trgovine z drogami v Ko-
lumbiji segajo v 50-ta leta prejšnjega stoletja, ko so Kolumbijci proizvajali
majhno količino drog in jo izvažali kubanski mafiji. Ko so Kubanci začeli
v 60-ih prihajati v ZDA, so s sabo prinesli tudi kokain. Glavni način tiho-
tapljenja kokaina v ZDA je bil uporaba t. i. mul (tovornih oslov). Šlo je za
ljudi, ki so relativno majhne količine kokaina skrili v svoje telo ali prtlja-
go in tako vstopili v ZDA na običajnih mejnih prehodih. To se je spreme-
nilo leta 1976, ko je bil majhen in nepomemben tat avtomobilov in pre-
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prodajalec marihuane, Carlos Lehder Rivas, zaprt v nekem ameriškem
zaporu, v katerem je odkril način, kako lažje in bolj učinkovito tihotapiti
kokain v Severno Ameriko. Namesto uporabe »mul« je predlagal upora-
bo majhnih zasebnih letal, s katerimi bi tihotapili drogo. S tem je Lehder
odkril lažji način transporta, ki je zahteval manj ljudi in je bil precej bolj
dobičkonosen. Po svojem prvem izhodu iz ječe je Lehder kupil 2,3 tone
kokaina in z njim poletel v ZDA, s čimer je zaslužil milijon dolarjev. Nek-
danji glavni ameriški državni tožilec, Robert Merkle, je Lehderja opisal s
sledečimi besedami: »Lehder je bil za tihotapljenje kokaina tisto, kar je bil
Henry Ford v avtomobilski industriji« (Filippone, 1994: 326). 

Hiter porast dobička od prodaje kokaina je na jugu Floride vodil do
vojn v letih 1978 in 1979. V treh letih so Kolumbijci nasilno uničili nekda-
nje kubanske partnerje in sami prevzeli ves posel. Za posrednike so po-
stavili svoje ljudi, s tem so še povečali dobiček in predvsem zmanjšali
tveganje, saj so imeli mnogi Kubanci povezave s CIA. Od tistega trenutka
dalje so Kolumbijci zavladali na trgu s kokainom in postali glavni dobavi-
telj le-tega v ZDA. S tem ko je narastel dobiček, so narasle tudi kriminal-
ne operacije, ki so bile z njim povezane.

Obstaja več razlogov, zakaj so prav Kolumbijci tisti, ki so prevzeli nad-
zor nad trgovanjem s kokainom v ZDA. (1) Prvi razlog je vsekakor zem-
ljepisna lega države, ki prinaša številne prednosti. S tem razumemo
njeno strateško lego med državama, ki pridelujeta koko – Bolivijo in Pe-
rujem, kot tudi dobro dostopnost do pomorskih in zračnih poti, ki vodijo
proti ZDA. Pomembno vlogo igra tudi soseda Panama, ki je v preteklosti
že večkrat nudila varno zatočišče v času kriz. (2) Drugi razlog je samo po-
vršje regije, ki s svojimi gorami in džunglo omogoča dobro zaščito pred
oblastjo, kot tudi dobre podnebne in pridelovalne pogoje za rast in vzgo-
jo koke. (3) Tretji razlog se skriva v dobrih podjetniških sposobnostih Ko-
lumbijcev, ki pridejo zelo prav pri trgovanju s kokainom, (4) četrti pa je
dejstvo, da so Kolumbijci izkoristili svojo priložnost in prevzeli nadzor
nad srednjim razredom trgovcev, ki se je tradicionalno ukvarjal s trgova-
njem z marihuano. Poleg tega so izkoristili odsotnost izkoreninjenih me-
hiških kapacitet za predelavo droge in na njihovih temeljih postavili
svoje.

Z velikimi dobički se kolumbijski karteli niso mogli zadovoljiti zgolj s
trgovsko dejavnostjo. Z bogastvom je naraščala tudi njihova moč, ki so jo
razširili v politiko, medije, ustanovili so zasebno vojsko, začeli nadzoro-
vati trg z nepremičninami, posegli so tudi v mednarodno bančništvo.
Razvili so pravzaprav tudi ideologijo, ki legitimira in podpira njihovo de-
javnost. Ta ideologija temelji na treh stebrih: na pro–kolumbijski usmer-
jenosti, statusu quo in anti-ameriški nastrojenosti. Vodje kartelov so na-
mreč nekdanji kolumbijski nacionalisti, ki sami sebe razglašajo za civilne
branilce nacionalnih vrednot in borce za napredek. Prepričani so, da je
industrija z drogami dobra za Kolumbijo, saj prinaša velike količine de-
narja, omogoča programe pomoči in pomaga zmanjševati število brezpo-

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX



107

selnih. Mnogo teh stvari vsekakor drži, a kljub temu ne gre prezreti nega-
tivnega učinka, ki ga imajo karteli na kolumbijsko družbo, predvsem na
zdravje ljudi. 

Drugi steber ideologije je status quo, ki ga skušajo karteli ohraniti na
vsak način, saj jim le-ta dovoljuje blaginjo in krepitev lastnega položaja.
Karteli so tudi proti vsakim levičarsko usmerjenih gverilskim skupinam.
Sam Escobar je leta 1984 v nekem medellinskem časopisu izjavil: »Z gve-
rilci delim željo, da bi v Kolumbiji prevladala socialna enakost za vse, ne morem
pa soglašati z njihovimi načrti, ki za ohranjanje moči dovoljujejo uporabo orož-
ja, saj je za dosego moči na voljo demokratičen sistem, ki ga vdano nadzoruje
naša vojska, ki je varuh ustave in prava Republike« (Filippone, 1994: 326). V
memorandumu iz istega leta, ki ga je na ameriškega državnega tožilca
naslovil general Jiminez Gomez v imenu 100-ih vodilnih mož kartelov, je
zanikal kakršnokoli povezanost z gverilskimi skupinami: »Namen naših
aktivnosti ni bil nikoli nadomestiti demokratične in republikanske oblike vlade«
(ibid). 

Tretji steber ideologije kartelov pa je že omenjena proti-ameriška na-
strojenost in ta v času po 11. septembru vzbuja še posebno pozornost. Je
rezultat prizadevanj ameriške vlade, da bi uničila kartele in njihove vodje
pripeljala pred ameriška sodišča. Že omenjeni Carlos Lehder, ki je vedno
veljal za bolj norega od ostalih vodij kartelov, je nekoč dejal, da je njegov
glavni cilj »preplaviti ZDA s kokainom in sprati z nje njena moralna na-
čela«. V izjavah je šel celo dlje, ko je izjavil: »Kokain je jedrska bomba, ki jo
je potrebno uporabiti proti ameriškemu imperializmu« (Filippone, 1994: 327). 

Na tem mestu se postavlja vprašanje: kako veliko grožnjo ZDA pravza-
prav predstavlja kokain, ki ga vanjo pretihotapijo kolumbijski karteli?
Kokain, ki prihaja v ZDA, posredno predstavlja veliko grožnjo za varnost
najbogatejše države na svetu. Uživanje prepovedanih drog povzroča viso-
ko stopnjo kriminala, ki je s tem povezan; povzroča individualne in dru-
žinske probleme, vlada ZDA pa mora namenjati vrtoglava finančna
sredstva za številne težave, ki so neposredno povezane z uživanjem
droge, kot npr. nesreče na delovnih mestih, povračila za izostanek zaradi
bolezni, stroški zdravljenja otrok, ki se že rodijo zasvojeni z mamili, itd.
Ekonomski stroški, ki jih v ZDA predstavljajo prepovedane droge, moč-
no ogrožajo vrednote in blagostanje države. Poleg ekonomske, kokain v
ZDA predstavlja tudi veliko socialno, politično, psihološko, zdravstveno
in moralno grožnjo. 

Na začetku novega tisočletja je zopet postalo jasno, da je mogoče orga-
nizirani kriminal omejiti le tako, da usmerimo svojo pozornost tja, kjer
so njegove korenine. Kolumbijske kartele še nekaj časa ne bo mogoče
uničiti, kljub boju kolumbijskih vojaških in policijskih enot proti voj-
skam, ki ščitijo trgovino s tihotapljenjem droge. ZDA so podprle prizade-
vanja kolumbijske vlade takoj zatem, ko so ugotovile, da lahko porabo
kokaina omejijo zgolj z akcijami na njihovem »dvorišču«, in ne takrat, ko
kokain že pride na njihovo ozemlje. Leta 1999 so ZDA namenile 289 mili-
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jonov $ vojaške pomoči kolumbijski vladi za boj proti kokainskim karte-
lom. S tem je Kolumbija postala tretja največja prejemnica vojaške pomo-
či, takoj za Izraelom in Egiptom. Pri vsej zgodbi je najbolj žalostno dejs-
tvo, da je zaradi vojne proti drogam najbolj prizadeto zopet prav civilno
prebivalstvo. Od začetka vojne proti kokainu so največja žrtev v Kolum-
biji prav človekove pravice. Do novembra 1999 so bili statistični podatki
zastrašujoči: na dan je bilo pobitih 20 civilistov, gverilske skupine so zaje-
le 200 civilistov na mesec. Do leta 1999 so ugrabili 2900 prebivalcev, kar
je za 33 % več kot leta 1998. V letu 2000 je t. i. Revolucionarna Armada
Kolumbije (FARC) pobila 194 civilistov, medtem ko so ostale paravojaške
skupine pobile še dodatnih 577 ljudi (Isacson in Vaicius, 2001).

In še nekaj podatkov v številkah: v zadnjih letih je bilo v Kolumbiji
(predvsem v regiji Putamayo) uničenih 222 750 ha kmetijskih površin
(površina enajstih Slovenij), ki so jih z več kot 2,5 milijona glifosfata poš-
kropila letala ob spremstvu ameriških bojnih helikopterjev tipa Apache,
kar je povzročilo tudi številne okoljevarstvene in zdravstvene posledice
na samem prebivalstvu. Na osnovi satelitskih posnetkov z dne 31. de-
cembra 2002, je leta 2002 v primerjavi z letom 2001 poraščenost kolum-
bijskega ozemlja s koko padla kar za 30 % (Stewart, 2003). Vojna proti
drogam prispeva tudi k financiranju ilegalnih paravojaških skupin, ki de-
lujejo v skladu z ameriškimi zunanje političnimi cilji. Te skupine so odgo-
vorne za številne kršitve človekovih pravic, vključno z atentati in množič-
nimi poboji. In kaj bo ostalo navadnim ljudem – kmetom? Na voljo jim
bodo predvsem tri možnosti: (1) odšli bodo v mesta, kjer bodo kot berači
prosili za kruh ali pa bodo vstopili v eno od neformalnih in pogosto ile-
galnih ekonomskih verig v mestu; (2) pomaknili se bodo še globlje v
džunglo in gojili še več koke ali pa (3) se bodo pridružili ilegalnim oboro-
ženim skupinam. 

Slika 2: Posledice škropljenja pokrajine v regiji Putumayo z glifosfatom 

Vir: Isacson in Vaicius (2001).
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ZAKLJUČEK

Transnacionalni organizirani kriminal predstavlja eno od najresnejših
groženj sodobni varnosti. Na primeru Afganistana lahko vidimo, da
prepovedana trgovina z drogami lahko vodi do terorizma, ta pa do gospo-
darske recesije, ki zaradi globalnosti mednarodne skupnosti lahko priza-
dane vsakega izmed nas. Pogosto se tudi zgodi, da v trenutku, ko odpra-
vimo eno od morebitnih groženj varnosti, povzročimo eskalacijo drugih.
Čeprav se nam opisi kriminalne dejavnosti v Laosu in Kolumbiji zdijo na
prvi pogled oddaljena eksotika, pa se na tak ali drugačen način vplivi po-
dobnih kriminalnih tokov čutijo tudi v Sloveniji. Že dolgo je znano, da je
Slovenija tranzitna država predvsem za trgovino z drogo, orožjem, tiho-
tapljenje avtomobilov in ilegalne migracije. Transnacionalni organizirani
kriminal je torej problem vseh nas, lahko bi celo trdil, da bo zadeval tudi
naše vnuke in njihove potomce.

Pomemben dejavnik, ki vpliva na povečano rast transnacionalnega
kriminala, je tudi revščina. V primeru kolumbijskih kmetov je mogoče
lepo videti, da so ti ljudje, ki so izgubili glavni vir dohodka, postali ideal-
ni za novačenje v terorističnih skupinah. Dejstvo je tudi, da se mnogi
ljudje v revnih delih sveta odločajo za pridelavo prepovedanih drog eno-
stavno zato, da bi lahko preživeli tako sebe, kot svoje družine. Po podat-
kih Združenih narodov, denimo, kar 80 % prebivalstva Tajikistana živi v
revščini z mesečnimi dohodki, ki ne presegajo 10 ameriških dolarjev. V
takšnih razmerah ni nič presenetljivega, da je proizvodnja marihuane in
opija v porastu v revnejših predelih sveta, kot npr. Šinhandar (jug Uzbe-
kistana), Dolina CHU (Kazahstan) in področje Gorny Badakšan (Taji-
kistan). Seveda proizvodnja in prodaja prepovedanih drog ne bi bila
mogoča, če je ne bi podpirale tudi lokalne politične oblasti v povezavi s
policijo.

Poleg držav Zlatega trikotnika in kolumbijskih kartelov obstaja seveda
še vrsta drugih organiziranih oblik transnacionalnega kriminala, kot npr.
ruska mafija, nigerijske kriminalne združbe, japonske jakuze, kitajske
triade, italijanska Cosa nostra in druge, še posebej pa je mednarodna
skupnost na vse te pojavne oblike postala pozorna v obdobju po enaj-
stem septembru. Vsem je postalo jasno, da transnacionalno organizirane
kriminalne združbe pridobivajo svoja finančna sredstva predvsem od
transakcij pri prodaji in trgovini z drogami. Droga je postala v mnogih
primerih glavni finančni vir za obstoj in delovanje terorističnih skupin.
Teroristični napadi pa so pravzaprav najbolj manifestna oblika delovanja
in obstoja transnacionalnega organiziranega kriminala.
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MEDNARODNO KAZENSKO SODIŠČE 
V PROCESIH GLOBALIZACIJE: VLOGA 

IN POMEN EVROPSKE UNIJE IN SLOVENIJE1

BLAŽ GOLOB2

UVOD

Eden izmed pomembnih dosežkov mednarodne skupnosti v zadnjih de-
setih letih je prav gotovo ustanovitev stalnega Mednarodnega kazenske-
ga sodišča (ICC – International Criminal Court). Organizacija združenih
narodov predstavlja danes v procesih globalizacije »še vedno« tisto plat-
formo, kjer svetovna skupnost v okviru multilateralnih odnosov držav
išče rešitve za globalna vprašanja. Poleg pomembne vloge držav pa vse
bolj narašča tudi vloga mednarodne civilne družbe (NGO’s). 
Po sojenju vojnim zločincem v Nürnbergu ter ustanovitvi ad hoc tribuna-
la za vojne zločine, storjene na področju Ruande in nekdanje Jugoslavije
v Haagu, predstavlja ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča
(ICC) velik napredek pri utrjevanju svetovnega miru in zagotavljanju
varstva človekovih pravic. S tem je bilo ustanovljeno sodišče, ki bo lahko
preiskovalo in obravnavalo dejanja posameznikov, ki so zagrešili največje
kršitve mednarodnega prava, in sicer vojne zločine, zločine zoper človeš-
tvo in genocid. 

Zunanja politika ZDA je navkljub nasprotovanju ob ustanovitvi Med-
narodnega kazenskega sodišča (ICC) naletela na pomemben vrednostno
usmerjevalni dejavnik, »ki naj bi« enotno določal pravila obnašanja tako
malih kot velikih držav. Omejeval naj bi med drugim tudi zlorabo moči
mogočnih in velikih in tako izpolnjeval svoje temeljno pravno poslanstvo. 

Na primeru ustanovitve Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) na
diplomatski konferenci v Rimu leta 1998, priprav na ustanovitev sodišča
med leti 1995 in 1998 ter začetkom funkcioniranja sodišča v letih 2002 in
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1 Prispevek ne izraža uradnega stališča Vlade Republike Slovenije ali posameznih in-
stitucij Evropske komisije, v katerih je avtor prispevka zaposlen: Ljubljana – Sevilla,
maj 2003.

2 Blaž Golob, doktorski študent FDV, Evropska komisija – Joint Research Cen-
tre/IPTS, Sevilla, član mednarodne NGO koalicije za ustanovitev Mednarodnega ka-
zenskega sodišča – ICC (1995–1998). 
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2003 opazimo vedno večja razhajanja med ZDA na eni strani in Evropsko
unijo ter veliko večino držav sveta na drugi strani. 

Pri razvoju pomembne mednarodne institucije za varovanje človeko-
vih pravic ima pomembno vlogo tudi koalicija nevladnih organizacij
NGO, ki je s pravnimi nasveti in argumenti približala problematiko Med-
narodnega kazenskega sodišča (ICC) državam tretjega sveta. 

Pomemben prispevek v postopku ustanavljanja sodišča je imela tudi
slovenska strokovna javnost, Bled Forum o Evropi, človekovih pravicah
in vladavini prava, slovenski del Amnesty International ter slovenska
Vlada v obliki konstruktivne participacije slovenskih strokovnjakov na
pripravljalnih odborih za ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča
med leti 1995 in 1998 na sedežu OZN v New Yorku ter na sami diplomat-
ski konferenci v Rimu leta 1998.

GLOBALNI KONSENZ O USTANOVITVI VARUHA UNIVERZALNIH
VREDNOT – MEDNARODNO KAZENSKO SODIŠČE (ICC)

Ob začetku funkcioniranja Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), »de
iure«,3 1. julija 2002, in »de facto«,4 v sredini leta 2003, bo njegovo delova-
nje predstavljalo pomemben precedens v mednarodnih odnosih. Subjekt
mednarodnega prava so samo države (z izjemo sodišča v Nurnbergu, so-
dišča za nekdanjo Jugoslavijo ter sodišča za Ruando), od 1. julija 2002 pa
bodo tudi posamezniki, in sicer na podlagi individualne kazenske odgo-
vornosti (individual criminal responsibility). Posamezniki bodo za zloči-
ne, ki jih definira Rimski statut; genocid, vojni zločini, zločini zoper člo-
večnost, in, ko bo definirana agresija,5 tudi za agresijo, odgovarjali pred
stalnim sodiščem (ICC) v Haagu. 

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je komplementarno nacionalni
jurisdikciji in deluje samo v primeru, ko nacionalni pravosodni sistemi
niso zmožni ali »ne želijo« sprožiti postopka preiskave in pregona zoper
povzročitelje zločinov, ki jih definira Rimski statut. 

Končni tekst statuta (ICC), ki je bil sprejet na diplomatski konferenci v
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3 1. julija 2002 je poteklo 60 dni od deponiranja 60 notifikacij držav (State parties) o
opravljenih ratifikacijskih postopkih. »De iure« je po 1. juliju 2002 sodišče, v skladu
z določbami Rimskega statuta, pristojno za pregon posameznikov.

4 1. julija 2003 bo sodišče začelo »de facto« delovati. 11. marca 2003 so izvolili prvih
18 sodnikov. 22. aprila 2003 je bil izvoljen prvi tožilec Mednarodnega kazenskega
sodišča, argentinec Luis Moreno Ocampo. 

5 Agresija; Na Diplomatski konferenci v Rimu 1998 se države niso mogle dogovoriti o
definiciji »agresije«. Rimski statut vsebuje določbo, da bodo definicijo »agresije« v
okviru pripravljalnih odborov (Preparatory Committee) pripravili do leta 2007, ko
naj bi na diplomatski konferenci OZN-a analizirali delo sodišča in potrebne nadalj-
ne korake. 
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Rimu leta 19986 in ki ne vsebuje instituta smrtne kazni, je bil rezultat
»univerzalnega globalnega konsenza« med državami z različnimi kulturnimi
prostori in navadami, med državami z različno pravno tradicijo in država-
mi, ki dojemajo pravo in varstvo človekovih pravic različno, vendar z do-
ločenim skupnim imenovalcem. Ta skupni imenovalec se imenuje »pra-
vičnejši svet« v procesih globalizacije, kjer naj bi govorico denarja, orožja
in borbe za oblast zamenjala mir in varnost pred nasiljem in tiranijo po-
sameznih oblastnikov, neodgovornih držav ali ozkih skupin fanatičnih
verskih blaznežev, kot je teroristična mreža Al Kaida. 

Ob izvolitvi prvih 18. sodnikov in sodnic Mednarodnega kazenskega
sodišča 11. marca 2003 v Hagu je generalni sekretar OZN, Kofi Annan,
dejal naslednje: »Izvoljenih 11 mož in 7 žena predstavlja vse regije sveta,
veliko različnih kultur in obenem različnih pravnih tradicij, združenih z
namenom delovati neodvisno, strokovno, brez pritiskov ali privilegijev in
skladno z določili Rimskega statuta«.7

POLITIKA ZDA DO USTANOVITVE MEDNARODNEGA KAZENSKEGA
SODIŠČA – OBODBJE ADMINISTRACIJE PREDSEDNIKA CLINTONA

Ko govorimo o politiki ZDA, ne moremo poenostaviti stališča ZDA do us-
tanovitve ICC-ja na raven enostavne zunanje politike. V strokovnih prav-
niških združenjih, kot so ameriško združenje za mednarodno pravo
(American Society of International Law), ameriško združenje odvetnikov
(American Bar Association), posamezni demokratski senatorji in ameriš-
ko združenje za Združene narode so skupaj z ostalimi nevladnimi zdru-
ženji nasprotovali močnemu vojaškemu lobiju, ki je narekoval pozicijo
ZDA do ustanovitve sodišča. 

Trenutna praksa ameriške administracije je žal drugačna. Politika Bus-
heve administracije zagovarja »človekove pravice in vladavino prava«,8
vendar samo do takrat, dokler to ni v nasprotju z »nacionalnimi interesi«
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6 17. julija 1998 je bil na diplomatski konferenci v Rimu sprejet statut Mednarodnega
kazenskega sodišča. 120 držav je glasovalo za sprejem statuta. Sedem držav je bilo
proti, in sicer poleg ZDA še IRAN, IRAK, LIBIJA, KITAJSKA, IZRAEL in SUDAN. 21
držav se ni opredelilo (abstentions) vir. ICC Monitor; Issue 24. April 2003.

7 Povzetek govora generalnega sekretarja OZN-a, Kofija Annana, ob inavguraciji sod-
nikov ICC-ja, Hag, 11, marec 2003.

8 Noam Chomsky v svoji knjigi Powers and prospects definira »demokracijo« in »vla-
davino prava« kot jo razume zunanja politika ZDA z naslednjimi besedami:
»DEMOCRACY is a fine think and we love it as much as human rights-but only
when conditions guarantee that a free choice will satisfy our demands« (str. 191). O
vladavini prava (RULE of LAW) in vedenju velikih sil pa naslednje: »’It is unfortuna-
te but true that we live under the rule of force, not the rule of law, in the sense that
the great powers do what they choose, as do others if they can get away with it, ir-
respective of law and high-sounding principles« (str. 206). 
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ali, bolje rečeno, interesi ozkih lobijev, ki se v skladu s politično uporab-
nostjo predstavljajo kot nacionalni interesi. »Real politiko«, kot jo je de-
loma teoretično in predvsem praktično udejanjal in utemeljil nekdanji
državni sekretar ZDA Henry Kissinger,9 bo v marsikaterem poglavju po-
trebno ponovno obdelati in analizirati v skladu z razvojem procesov glo-
balizacije ter odzivanjem ZDA, mednarodne skupnosti držav in medna-
rodne civilne družbe na nove globalne izzive.

Po ustanovitvi sodišča na diplomatski konferenci v Rimu leta 1998 in
velikega fiaska, ki sta ga doživeli ZDA in njena pogajalska ekipa na čelu z
ambasadorjem Davidom J. Schefferjem, se je predmet polemik in raz-
prav v zvezi z vlogo ZDA nadaljeval v samih ZDA. Le-te so skupaj z IRA-
NOM, IRAKOM, LIBIJO, KITAJSKO, IZRAELOM in SUDANOM naspro-
tovale sprejemu Rimskega statuta. Polovico držav, ki so v Rimu zastopale
skupno stališče z ZDA (nasprotovanje ICC-ju), se je nato znašlo na zna-
menitem seznamu »axis of evil«. 

S strateškega vidika so ZDA v glavnem nasprotovale sodišču, saj niso
hotele, da bi bil njen vojaški personal izpostavljen kakršnemu koli med-
narodnemmu sodišču v prihodnosti. Jasno je, da pogajalska ekipa ZDA
ni gradila svoje taktike samo na omenjenem vprašanju, ki bi preveč očit-
no postavil ZDA v slabo luč. S strani ambasadorja Schefferja se je kritika
nanašala predvsem na premalo izdelan mehanizem varovanja obdolžen-
ca (ameriškega državljana), ki naj bi mu ameriško pravo (Bill of Rights)
zagotavljalo večjo ustavno garancijo varovanja pravic v morebitnem po-
stopku pregona, kot pa bi mu določbe statuta ICC-ja. 

Ambasador Scheffer je v svojem pismu v okviru uvodničarja glasila
ameriškega združenja za mednarodno pravo10 predstavil svoje stališče
glede pozicije ZDA na konferenci v Rimu. Ob predstavitvi pogleda na
ICC je dokaj nespretno predstavil dejstvo, da po obstoječem statutu ICC-
ja Sadama Huseina nikoli ne bi mogli pripeljati pred sodišče. Že v
naslednji številki strokovnega glasila ASIL11 ga je demantiral priznani
kanadski mednarodni pravnik, Philippe Kirsch Q.C.,12 pravni svetovalec
kanadskega Ministrstva za zunanje zadeve in predsedujoči (chairman)
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9 V posameznih mednarodnih strokovnih pravniških združenjih in še posebej iz
španskega govornega področja se vse bolj pojavlja vprašanje odgovornosti nekda-
njega državnega sekretarja ZDA za zunanjo politiko, Henreya Kissingerja, v zvezi z
podporo ZDA avtoritarnim režimom v Latinski Ameriki in na Vzhodnem Timorju. V
omenjenih primerih so bili storjeni množični zločini zoper človečnost in evidentira-
no množično kršenje temeljnih človekovih pravic. Omenjeni režimi so posredno ali
neposredno dobivali pomoč s strani CIA. Enemu izmed arhitektov sodobne »real po-
litike« tako prav gotovo ni prijetno, ko je deležen kritike mednarodne strokovne jav-
nosti. Kot »skrben uradnik« je samo opravljal svojo dolžnost. 

10 ASIL Newsletter 1998 Sep-Okt.
11 ASIL Newsletter November-December 1998.
12 Kanadski pravnik Philip Kirsch Q. C. je bil meseca marca 2003 izvoljen za sodnika

ICC-ja in izmed 18 sodnikov ICC-ja za prvega predsednika Mednarodnega kazen-
skega sodišča 
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komiteja za ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) na
konferenci v Rimu.

Ob primerjavi obeh pristopov/vidikov je opazno, da je pravna argu-
mentacija slednjega povozila stališče vodje ameriške delegacije na diplo-
matski konferenci v Rimu. Ne glede na to, da si je ambasador Scheffer še
tako prizadeval predstaviti ameriško pozicijo, je bilo vse bolj očitno, da je
edini pravi argument politike ZDA stališče Pentagona in ocena, da bi ob
funkcioniranju ICC, kot ga predvideva rimski statut, operacijska sposob-
nost ameriških čet bila omejena ter odgovornost poveljniškega kadra po-
drejena mednarodnim pravilom in ne pravilom ZDA. 

Na zadnji možni dan, 31. decembra 2000, je Bill Clinton, kljub začetne-
mu nasprotovanju Mednarodnemu kazenskemu sodišču (močan pritisk
vojaškega lobija ZDA), kot odhajajoči predsednik ZDA vendarle podpisal
statut Mednarodnega kazenskega sodišča, ki pa bi nato moral še skozi
postopek ratifikacije v skladu z zakonodajo ZDA. 

Pritiski strokovne javnosti v ZDA in v mednarodnih krogih so obrodili
sadove in odhajajoči predsednik ZDA je le podpisal statut Mednarodne-
ga kazenskega sodišča. Dogodek je bil izrednega pomena za mednarod-
no demokratično skupnost in je v medijih tako v ZDA kot drugje po
svetu naletel na zelo pozitiven odmev. Idealni svet, v katerem bi za vse
veljala enaka pravila varstva človekovih pravic in vladavina prava, se je
zdel za trenutek bližje.13

OBDOBJE ADMINISTRACIJE PREDSEDNIKA BUSHA

Nova administracije predsednika Georga Busha mlajšega je tako prevze-
la podpis rimskega statuta ICC in čakala jo je ratifikacija. Poleg Kyotske-
ga sporazuma ter ostalih mednarodnih instrumentov, katerih pomemben
del so ZDA, je rimski statut ICC predstavljal samo še eno nejasno po-
dročje delovanja nove administracije. 

Že za časa Clintonove administracije je ob močnem pritisku vojaškega
lobija politika ZDA zavzela pretežno odklonilno politiko do ustanovitve
ICC-ja. Pred terorističnim napadom na ZDA, 11. septembra 2001, so se
ob naporih, da se ZDA ponovno vključijo v sam postopek ustanavljanja
nove mednarodne institucije, odvijale različne politične iniciative med
različnimi vejami oblasti (predsednik – senat – kongres). Različni predlo-
gi, ki so bili odraz intenzivnega lobiranja, so prihajali enkrat s strani re-
publikancev (vpliv Pentagona in vojaške industrije), ki so nasprotovali
Mednarodnemu kazenskemu sodišču, in drugič s strani demokratov, ki
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13 Po podpisu rimskega statuta ICC je izšel odmeven članek s strani Monroa Leigha v
reviji American Journal of International Law, društva ASIL (American Society of In-
ternational Law); January 2001, Vol 95 No. 1. 
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so bili pod pritiski ameriške strokovne in demokratične javnosti bolj na-
klonjeni sodišču in sodelovanju ZDA. 

ZDA so vse bolj zavzemale politiko unilaterizma v mednarodnih odno-
sih in obenem tudi arogance do tradicionalnih zaveznikov v Evropi in po
svetu. V tem kontekstu lahko razumemo tudi izjavo Richarda Haasa,14

direktorja za planiranje politik (policy planing) State Departmenta ZDA,
ki je dejal: »‘What you are going to get from this administration is »a la carte
multilateralism’. Omenjeno izjavo lahko razumemo kot kreiranje medna-
rodnih odnosov s francoskim imenom v interesu ZDA. V sodelovanju z
»zavezniki« v skladu z »real politiko« bomo delovali jasno po ameriškem
okusu.

Odklonilno stališče Busheve administracije se je izpostavilo že na za-
četku mandata novega predsednika, ob zasedanju pripravljalne komisije
(preperatory commission) za ustanovitev ICC-ja, meseca marca 2001 v
New Yorku. Ne glede na to, da so ZDA v zadnjem trenutku postale pod-
pisnice statuta, se niso udeležile zasedanja dela komisije na sedežu
OZN-a, z izjemo ene seje od sedmih. Meseca maja 2001 sta republikan-
ska senatorja DeLay in Helms vložila akt o zaščiti ameriškega osebja
(American Servicemembers’ Protection Act), ki izključuje sodelovanje
ZDA z Mednarodnim kazenskim sodiščem in obenem napoveduje lobira-
nje/pritisk na države, ki naj bi ratificirale že podpisani statut, z name-
nom, da se prepreči število 60-ih ratifikacij, ki so potrebne za začetek de-
lovanja sodišča.

Pred terorističnim napadom na ZDA, 11. septembra 2001, je kongre-
snik Delahunt skupaj z republikancema Houghtonom in Lantosom pred-
stavil zakon, ki naj bi omogočal nadaljnje sodelovanje ZDA z Mednarod-
nim kazenskim sodiščem in aktivno vlogo ZDA pri ustanovitvi in
funkcioniranju Mednarodnega kazenskega sodišča. Na ta način so v času
pred terorističnim napadom na ZDA, z omenjeno akcijo, poskušali Geor-
gu Bushu mlajšemu pomagati iz velike zagate in zadrege pred domačo in
mednarodno javnostjo ter pred tradicionalnimi zavezniki, med katere
nedvomno spada tudi Evropska unija, in s katero naj bi ZDA sooblikovala
skupen vrednostni sistem, temelječ na spoštovanju človekovih pravic in
vladavine prava. 

Na primeru ustanovitve Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) je
razvidno pozicioniranje ameriških interesov, ki niti ne nihajo več med so-
delovanjem s tradicionalnimi zavezniki in unilaterizmov, ampak trdno
zavzemajo linijo brezkompromisnosti in nenačelnosti na »celi črti«. ZDA
se z zavračanjem Mednarodnega kazenskega sodišča »de facto« (dejan-
sko) spreminjajo v hegemona, ki si določa, koga bo izbral za sovražnika,
in ki si sam določa pravila obnašanja v mednarodnih odnosih. Vse v
skladu z logiko močnejšega (»real politika«). 

Potem ko posamezne, nekoč cvetoče, gospodarske panoge v ZDA do-
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14 Herald Tribune International, julij 2001.
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življajo pravo krizo in ko se borzni indeksi obračajo navzdol, je potrebno
vzdrževati in najti nove vzvode dobičkov za mogočno vojaško industrijo.
Po 11. septembru in vojni v Afganistanu so ameriške proračunske po-
stavke za obrambo in notranjo varnost skokovito narasle in tudi za rast
delnic vojaške industrije se ni bati, vse dokler bo vzpostavljeno stanje ne-
nehne grožnje pred novimi terorističnimi napadi. Zahtevo po financira-
nju spornega obrambnega protiraketnega ščita je tako po 11. septembru
zamenjala »nova terminologija«, ki se ji za nove potrebe napajanja virov
oboroževalne industrije niti ni potrebno pretirano naprezati z argumenti
o utemeljenosti megalomanskih projektov. Psihološki učinek teroristič-
nega napada na ZDA je bil tako velik, da se je lahko vsako razpravljanje
o ustreznosti posameznih vojaških programov napadlo z očitkom nepa-
triotizma v težkih trenutkih, s katerimi se soočajo ZDA. 

Z vidika zagovarjanja vrednot, katerih utemeljitelj je v veliki meri tudi
ameriška družba, je danes moteče, da začenjajo načela, kot so vladavina
prava, enakost pred zakonom in varstvo človekovih pravic, ovirati. Ome-
njena načela, na katera si prisegal in zaradi katerih si šel med drugim
tudi v vojne s podporo »zaveznikov«, sedaj zavračaš. Ko je bilo potrebno
ustanoviti »ad hoc« (za nazaj) sodišče za pregon zločincev na področju
nekdanje Jugoslavije (sodišče v Haagu) in za področje Ruande v Afriki,
so ZDA podpirale ustanovitev omenjenih sodišč. Ko pa se prvič v zgo-
dovini človeštva ustanovi Mednarodno kazensko sodišče, ki naj bi veljalo
univerzalno, pa ZDA ostro nasprotujejo takšnemu mednarodnemu or-
ganu. 

Še več, z ostro diplomatsko ofenzivo pritiskajo na države, podpisnice
sporazuma (139 držav), da ne ratificirajo rimskega statuta Mednarodnega
kazenskega sodišča. Države, ki pa so že opravile ratifikacijo in med kate-
re spadajo tudi države članice Evropske unije in Slovenija, pa naj bi pod-
pisale poseben dvostranski dogovor o izključitvi pristojnosti Mednarod-
nega kazenskega sodišča za ameriške državljane.

VLOGA IN POMEN MEDNARODNE CIVILNE DRUŽBE 
»NGO KOALICIJE ZA USTANOVITEV – ICC«

Poleg pomembne vloge držav dandanes vse bolj narašča tudi vloga med-
narodne civilne družbe (NGO’s). V dobi informacijske družbe imajo po-
samezna omrežja (networks) interesov, idealov, ljudi in idej vse pomem-
bnejšo vlogo. Moč mrežnega sodelovanja po Castellsu15 tako postaja vse
bolj prisotna in vplivna tudi v mednarodnih odnosih. 

V dobi informacijske družbe ima tako moč pretoka informacij in
orientacije vedno pogosteje prednost pred tradicionalnimi atributi moči,
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15 The rise of the Network Society, 1999.
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kot jih razume »real politika«. Koalicija za ustanovitev mednarodnega
kazenskega sodišča je omrežje ali network, ki predstavlja preko 2000 raz-
ličnih združenj civilne družbe iz celega sveta. Omenjena nevladna
združenja so povezana s ciljem, da se ustanovi pošteno, učinkovito in
neodvisno Mednarodno kazensko sodišče. Koalicija nevladnih organiza-
cij ima svoja regionalna omrežja v Afriki, Latinski Ameriki, na Bližnjem
vzhodu, Aziji, Evropi in Severni Ameriki. Delo koalicije koordinira pro-
gramski odbor.16

Vse nevladne organizacije, članice programskega odbora, imajo usta-
novitev Mednarodnega kazenskega sodišča (v svojem akcijskem načrtu)
za prioritetno nalogo in z aktivnostjo svojih omrežij in posameznikov lo-
birajo pri vladah za podporo sodišču. Po diplomatski konferenci v Rimu
(1998) je NGO koalicija za ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodiš-
ča določila naslednjih pet ciljev za nadaljne delovanje: 
• promoviranje, izobraževanje in osveščanje o Mednarodnem kazen-

skem sodišču; 
• zagotovitev participacije civilne družbe in NGOs pri delu sodišča, 
• širitev in utrditev globalnega omrežja nevladnih organizacij; 
• promocija univerzalnega sprejema Rimskega statuta ICC;
• zagotovitev pogojev za učinkovito delovanje mednarodnega kazenske-

ga sodišča.
V skladu s cilji delovanja NGO koalicije je bil v fazi postopka ratifika-

cije statuta ICC v Sloveniji predstavnik Human Rights Watcha, gospod
Richard Dicker. V sodelovanju z Amnesty International Slovenije ter di-
rektorico IDC Centra Sveta Evrope v Ljubljani, gospo Liano Kalčina-
Srhoj, je bila širši javnosti pred ratifikacijo v Državnem zboru Republike
Slovenije predstavljena problematika Mednarodnega kazenskega sodiš-
ča. Razen zapletov s prevajanjem teksta statuta ICC, v Sloveniji ni bilo
posebnih problemov v obdobju med podpisom in ratifikacijo statuta
ICC. 

Kot predstavnik Evropskega združenja študentov prava (ELSA – Euro-
pean Law Students Association), združenja, ki sodeluje v programskem
odboru NGO koalicije za podporo ICC, sem se v letu 1996 dvakrat udele-
žil zasedanja pripravljalnega odbora v New Yorku in mednarodne konfe-
rence v Stockholmu.17
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16 V programskem odboru (Steering Committee) NGO koalicije za ustanovitev univer-
zalnega sodišča pa so zastopane Amnesty International, Združenje za človekove
pravice (Asociacion pro Derechos Humanos), Evropsko združenje študentov prava
(ELSA-European Law Students Association), Federation Internationale des Ligues
de Droits de l’Homme, Human Rights Watch, Mednarodna komisija pravnikov (In-
ternational Commission of Jurists), Komite pravnikov za človekove pravice (Law-
yers Committee for Human Rights), nevladna organizacija »ni miru brez pravice«
(No Peace Without Justice), Parlamentarci za globalno aktivnost (Parliamentarians
for Global Action), Združenje za pravice in demokracijo (Rights and Democracy),
Žensko združenje za enake pravice spolov (Women’s Caucus for Gender Justice) in
Svetovno združenje federalistov (World Federalist Movement).
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V Sloveniji je tradicionalni mednarodni »Bled Forum o Evropi, člove-
kovih pravicah in vladavini prava«, ki povezuje nevladne organizacije,
mednarodna strokovna združenja pravnikov, raziskovalne inštitucije in
državne inštitucije, na dveh svojih srečanjih obravnaval problematiko
Mednarodnega kazenskega sodišča. Leta 1998, tri mesece pred diplomat-
sko konferenco v Rimu, je blejski forum18 pozval Veliko Britanijo, kot ta-
krat predsedujočo EU, Evropsko komisijo, države članice EU in države
kandidatke za članstvo v EU ter Evropski parlament, da zastopajo enotno
stališče glede ustanovitve Mednarodnega kazenskega sodišča na diplo-
matski konferenci v Rimu in da poskrbijo za njegovo čimprejšnje funk-
cioniranje. 

Meseca marca 2002 pa je mednarodni blejski forum19 sprejel deklara-
cijo, ki sta jo skupaj pripravili mednarodna vlada Evropskega združenja
mladih pravnikov EYBA (The European Young Bar Association) in med-
narodna vlada Evropskega združenja študentov prava (ELSA Internatio-
nal). Udeleženci blejskega foruma 2002 so se odločili, da bodo, kjerkoli
bo mogoče, skupaj s partnerji ter različnimi projekti in dogodki podpirali
Mednarodno kazensko sodišče ter da bodo še posebej delovali na po-
dročju izobraževanja s področja prava človekovih pravic za pravnike, štu-
dente in splošno javnost. 

V drugem delu deklaracije pa so udeleženci foruma prispevali svoj del
k razpravi o prihodnosti Evrope z naslednjim pozivom: »Kot aktivna
generacija mladih Evropejcev pozivamo predsedstvo Konvencije o pri-
hodnosti Evrope, da privzame načela, ki izhajajo iz določb statuta Med-
narodnega kazenskega sodišča. Ta univerzalna načela naj postanejo del
Konvencije o prihodnosti Evrope, Evropska unija pa naj bo skupaj s svo-
jimi partnerji varuh univerzalnih vrednot, ki jih razvija Mednarodno
kazensko sodišče«. 
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17 Osebno mi je v spominu predvsem ostala konferenca o vlogi pravnikov v družbi
(Lawyers impact on Society) na Švedskem, ko je bilo predstavniku ELSA NGO-ja, ki
je lobiralo za podporo ICC-ju zastavljeno naslednje vprašanje: »Ali ni vse skupaj, kar
zagovarjate, malce naivno in skregano z načeli »real politike«!? V času, ko haaško sodišče za
področje nekdanje Jugoslavije še ni začelo s prvimi obravnavami, kaj šele da bo kdaj kakšen
politik ali voditelj odgovarjal za svoja dejanja, vi podpirate ustanovitev stalnega in univerzal-
nega mednarodnega kazenskega sodišča! Ali ni vse skupaj, kar počnete, malce utopično?«
Po krajši tišini v dvorani je bil odgovor lobista, leta 1996, dve leti pred Diplomatsko
konferenco v Rimu in ko je bila možnost, da se Slobodan Milošević znajde v zaporu v
Haagu, enaka znastveni fantastiki, naslednji: »Veliko je še ovir, tako strokovnih kot poli-
tičnih, do ustanovitve sodišča. ICC sigurno ne bo všeč avtokratičnim režimom, kot so režimi v
Libiji, Severni Koreji, Sudanu in podobni (opo. V tistem času so bile ZDA še dokaj naklo-
njene sodišču). Veliko je prisotnega pesimizma tudi v strokovnih krogih pravnikov, vendar v
okviru NGO koalicije za ustanovitev sodišča (ICC) verjamemo, da se morajo zločini zoper člo-
veštvo in samovolja mogočnih enkrat zaustaviti in da svet potrebuje za to nove univerzalne
mednarodne inštrumente, kot je ICC. Zato danes lobiramo pri vladah z apeli in deklaracijami,
organiziramo strokovna srečanja in promoviramo idejo Mednarodnega kazenskega sodišča.« 

18 Bled Forum Appel – 1998.
19 Bled Forum Declaration Supporting the Establishment of the International Criminal

Court – 2002. 
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POLITIKA EVROPSKE UNIJE DO USTANOVITVE 
MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA

Evropska unija je zavzela jasno stališče do Mednarodnega kazenskega
sodišča (ICC) že od samega začetka ustanovitve sodišča in nato v fazi pri-
dobivanja zadostnega števila ratifikacij (60 ratifikacij) za začetek delova-
nja sodišča. Med podpisnice rimskega statuta Mednarodnega kazenske-
ga sodišča (ICC) spada tudi Republika Slovenija, ki je rimski statut
ratificirala 31. decembra 2001. Politika Evropske unije do ustanovitve
Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) je bila pred diplomatsko konfe-
renco v Rimu leta 1998 razvidna iz treh resolucij Evropskega parlamenta
in iz Deklaracije EU20 ob obeležitvi 50. letnice univerzalne (OZN) Dekla-
racije o človekovih pravicah. na Dunaju 10. decembra 1998. V prvi reso-
luciji,21 sprejeti 12. marca 1998, Evropski parlament poziva države člani-
ce EU, Evropski svet in Evropsko komisijo, da se zavežejo k enotnemu
skupnemu sodelovanju na diplomatski konferenci v Rimu in k skupne-
mu mnenju glede delovanja neodvisnega tožilca, ki bo lahko raziskoval
zločine po lastni iniciativi, brez predhodnega konsenza države podpisni-
ce statuta, glede jurisdikcije, ki jo pokriva statut sodišča, in ki mora obse-
gati vsa ključna kriminalna dejanja, kot so genocid, zločini zoper človeš-
tvo in vojni zločini, ter pravic, ki se nanašajo na obdolženca v postopku v
skladu z maksimo »in dubio pro reo« ali v dvomu v korist obdolženca.

Mesec dni pred diplomatsko konferenco v Rimu je v odgovor takrat že
intenzivnemu lobiranju ZDA proti pomembni vlogi Mednarodnega ka-
zenskega sodišča (ICC) Evropski parlament sprejel še drugo resolucijo, v
kateri poziva države članice EU, Evropski svet in predstavnike Evropske
komisije, naj bodo aktivni in prevzamejo vodilno vlogo na diplomatski
konferenci v Rimu in da naj se ne odpovejo temeljnim principom, zato
da bi ugodili kateri izmed držav. V tem primeru je bilo to v prvi vrsti na-
menjeno ZDA in državam z avtokratičnimi režimi. V drugi resoluciji22 je
parlament EU še posebej poudaril, da se konflikti, ki naj bi jih obravna-
val statut ICC, lahko nanašajo tudi na notranje konflikte v državah, ne
samo na zunanje mednarodne konflikte. V svoji tretji resoluciji23 je, po
uspešno zaključeni diplomatski konferenci v Rimu, Evropski parlament
pozval države članice EU, da storijo vse potrebne aktivnosti v zvezi s pod-
pisom in ratifikacijo Rimskega sporazuma. 

17. julija 1998 je bil na diplomatski konferenci v Rimu sprejet statut
Mednarodnega kazenskega sodišča. 120 držav je glasovalo za sprejem
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20 Declaration of the European Union on the occasion of the 50th Anniversary of The
Universal Declaration on Human Rights, Dunaj 10. december 1998.

21 Parliament resolution on ICC; (OJ C 104, 6. 4. 1998).
22 Parliament resolution on ICC; (OJ C 210, 6. 7. 1998).
23 Parliament resolution on ICC: (OJ C 379, 7. 12. 1998).
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statuta, 7 držav pa je bilo proti statutu, in sicer poleg ZDA še Iran, Irak,
Libija, Kitajska, Izrael in Sudan. Meseca avgusta 2002 ima Statut Medna-
rodnega kazenskega sodišča 139 podpisov in 78 opravljenih ratifikacij. 
Predsednik Bill Clinton je zaradi pritiska domače in mednarodne javno-
sti naknadno pristopil k podpisu rimskega statuta (31. december 2000),
od katerega pa je nato Busheva administracija, še pred ratifikacijo, 6.
maja 2002 odstopila (anulacija podpisa). 

Države članice Evropske unije so z vodilno vlogo pri samem procesu
ustanavljanja Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) nakazale svojo
brezkompromisnost, ko gre za vprašanje varstva temeljnih človekovih
pravic po vsem svetu, ne glede na zadržanost in celo nasprotovanje tradi-
cionalnega zaveznika, kot je ZDA. Vendar pa je za samo delovanje sodiš-
ča potrebno, da ZDA sodelujejo in prispevajo k oblikovanju nove institu-
cije, ki po Nürnbergu, Haaškem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo in
sodišču v Arushi za Ruando predstavlja svarilo za vse bodoče načrtovalce
in izvajalce zločinov v svetu. 

Svet Evropske unije, ki ga sestavljajo ministri držav članic EU, je 11. ju-
nija 2001 sprejel skupno stališče Evropske unije glede podpore ustanovi-
tvi sodišča. Svet Evropske unije pa je 15. maja 2002 sprejel še dodatni ak-
cijski načrt v zvezi s koordinacijo potrebnih EU aktivnosti glede ICC-ja,
potekom ratifikacijskega postopka, implementacijo rimskega statuta v
tretjih državah, ki še niso podpisale statuta ICC, učinkovitim začetkom
delovanja sodišča, ter podporo nevladnim organizacijam (NGOs).

V zvezi z intenzivnim lobiranjem Busheve administracije, ki je sledilo
podpisu American Servicemembers Protection Act – ASPA,24 da ZDA
podpišejo bilateralne sporazume z državami, na podlagi katerih bi bili
ameriški državljani izključeni iz jurisdikcije Mednarodnega kazenskega
sodišča, je članica Evropskega parlamenta, italijanska poslanka Emma
Bonino, podala izjavo, v kateri opozarja, da rimski statut ICC vsebuje vse
varovalke zoper politično motiviran pregon. Politično motivirani pregon
naj bi bil po navedbah ameriške administracije rezultat trenutnega »anti-
ameriškega razpoloženja« mednarodne skupnosti. Poziv k nepodpisu bi-
lateralnega sporazuma je veljal predvsem italijanskemu predsedniku
vlade, Berlusconiju, ki »naj bi« po določenih napovedih in mamljivi po-
nudbi Colina Powella omajal evropsko enotnost in enako kot Velika Bri-
tanija podpisal dvostranski sporazum z ZDA, še preden bi Evropska
unija zavzela skupno stališče. 

S podpisom bilateralnega sporazuma ene izmed držav članic Evropske
unije, bi se močno omajala verodostojnost nastajajoče institucije za pre-
ganjanje vojnih zločincev. Na neformalnem srečanju zunanjih ministrov

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

24 American Service Members Protection Act – ASPA predvideva tudi uporabo sile za
osvoboditev ameriškega osebja. Zakon je znan tudi pod imenom »Netherlands Inva-
ding Act«, ker dopušča možnost invazije komandosov na Haag z namenom, da os-
vobodijo ameriške državljane, ki bi bili v postopku pred Mednarodnim kazenskim
sodiščem – ICC. 
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EU v Helsingorju, leta 2002, je danski gostitelj Per Stig Moller dejal, da si
bo petnajsterica v mesecu septembru prizadevala oblikovati stališče, ki
naj bi zadovoljilo tako ZDA kot tudi integriteto Mednarodnega kazen-
skega sodišča. V času, ko se v Evropi v okviru »Konvencije o prihodnosti
Evrope« oblikujejo/utrjujejo nove vrednote, predstavlja stališče EU, držav
članic EU in držav kandidatk do ponudbe/pritiska ZDA pomemben
preizkus skladnosti med načelnim deklaratornim (podpora in promocija
ustanovitve ICC) in dejanskim ravnanjem držav (realna dnevna politika
in argument »moči«). 

Evropska unija je 30. septembra 2002 zavzela stališče25 do najnovejše-
ga pritiska ZDA zoper Mednarodno kazensko sodišče in države podpisni-
ce statuta ICC. V skladu z dosedanjo prakso in zavezanostjo EU k vzpo-
stavitvi novega mednarodnega sodišča je bilo stališče EU predvidljivo. 

Evropski svet je sprejel naslednje stališče, ki izraža enotno mnenje EU:
1.) Vsi obstoječi mednarodni sporazumi z ZDA se obravnavajo v luči
»ASPA«; 2.) Predlagani bilateralni sporazumi ZDA so nekonsistentni z
določbami Rimskega statuta; 3.) Izključitev odgovornosti za zločine, ki
jih določa Rimski statut, ne pride v poštev. Izjemoma se lahko določi zelo
ozek krog vojaškega personala, ki pa mora biti točno določen (kompro-
mis); 4.) Izključitev odgovornosti se lahko nanaša samo na osebe, ki niso
državljani/nke držav članic podpisnic Rimskega statuta (State Parties of
the ICC). Vsi sporazumi morajo opraviti ratifikacijski postopek v skladu
z nacionalno zakonodajo vsake posamezne države (izhod za Romunijo). 
Pri oblikovanju skupnega stališča EU (pred 30. septembrom 2002) je EU
pozvala tudi takratne države kandidatke za članstvo v EU, da sodelujejo
pri oblikovanju skupnega stališča EU in prispevajo k inovativni prav-
no/politični formulaciji skupnega stališča EU. 

VLOGA IN POMEN SLOVENIJE PRI USTANOVITVI 
MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA

Slovenija je danes ena izmed demokratičnih držav, ki prisega na ideale
človekovih pravic in svoboščin in ki si je skozi svojo kratko a pestro zgo-
dovino državnosti uspela utrditi svoje mesto v mednarodni areni. Repub-
lika Slovenija je v postopku ustanavljanja Mednarodnega kazenskega so-
dišča konstruktivno sodelovala pri strokovnih razpravah v okviru OZN.
Tako je danes med državami ustanoviteljicami (State Parties) Mednarod-
nega kazenskega sodišča. 

Ob vstopanju Republike Slovenije v nove mednarodne povezave
(NATO) je pomembno, da ne odstopi od demokratičnih principov in na-
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25 EU Council Conclusions on International Criminal Court – ICC, 30. september 2002,
12134/02 (Presse 279). 
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čel, ki jih je današnja politična elita zagovarjala v 80. in 90. letih. Podpis
ponujenega bilateralnega sporazuma, ki naj bi izključeval jurisdikcijo
Mednarodnega kazenskega sodišča za ameriške državljane, bi predstav-
ljal odmik od principov in načel, na katerih je utemeljena Slovenija. 

Če primerjamo proces ustanovitve ICC-ja z nejedrsko iniciativo v
OZN-u, ki jo je Slovenija na začetku podpirala, a je nato zaradi zunanjih
pritiskov odstopila od miroljubne iniciative, lahko opazimo določene po-
dobnosti in zadrego Slovenije. Pri podpori nejedrski iniciativi v okviru
OZN-a se je zunanja politika Slovenije spremenila, deloma zaradi zuna-
njega pritiska, predvsem pa zaradi »nove interpretacije« o »pomembnosti«
podpore nejedrski iniciativi, ki naj ne bi bila pogodu našim strateškim
političnim botrom (ZDA) pri naslednji širitvi NATO. 

Ne glede na pomembnost zunanjepolitičnega cilja Republike Sloveni-
je, ki se imenuje NATO in o katerem sploh ne sme biti nobenega dvoma,
je pomembno, da Slovenija vztraja pri zagovarjanju miroljubnih vrednot
in mednarodnih iniciativ, kot je ustanovitev Mednarodnega kazenskega
sodišča. Omenjena zunanjepolitična drža Slovenije je pomembna zaradi
krepitve vrednot, na katere Slovenci prisegamo in zaradi katerih smo bili
deležni simpatij in priznanja mednarodne skupnosti. Omenjeni politični
kapital ne smemo zapraviti, potrebno ga je še nadalje gojiti in ustrezno
nadgraditi. 

Ko se Slovenija »diplomatsko« ne odzove na ameriško pobudo o pod-
pisu bilateralnega sporazuma, to ne naredi samo zaradi Evropske unije
ali ostalih držav podpisnic rimskega statuta, v prvi vrsti to naredi zaradi
sebe, nato zaradi vzpostavitve mednarodne institucije, kot je ICC, ki bo
tudi prispevala k miru v bližnji soseščini (Balkanu), in na koncu zaradi
oblikovanja globalnega »pravičnejšega sveta«,26 katerega del naj bi bila. 

Za Republiko Slovenijo je pomembno, da ne pozabi na svojo umešče-
nost v evropski vrednostni prostor, ki je v fazi definiranja lastne identite-
te in v fazi izgradnje prihodnjih evropskih odnosov.27 Od Slovenije se
tako veliko pričakuje predvsem pri izgradnji institucij in politik v do ne-
davnega nemirni soseščini zahodnega Balkana28 in pri oblikovanju poli-
tik EU do novonastalih držav evropskega kontinenta, ki bodo v določene-
nem obdobju tudi postale članice Evropske unije. 
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26 Glej skupni imenovalec v poglavju: Globalni konsenz o ustanovitvi varuha univer-
zalnih vrednot – Mednarodno kazensko sodišče (ICC).

27 Konvencija o prihodnosti Evrope.
28 Aktivno bilateralno in regionalno sodelovanje.
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ZAKLJUČEK

Kot članica EU lahko Slovenija z različnimi iniciativami in sklepanjem
»koalicij« pri oblikovanju politik EU, prispeva k razvoju transatlantskega
in ostalega mednarodnega sodelovanja Evropske unije. Pri oblikovanju
institucij, kot je Mednarodno kazensko sodiče ICC, pa naj kompromis
prilagajanja agresivni mednarodni politiki »trenutne ameriške administra-
cije« ne zamenja temeljnih načel, na podlagi katerih je nastala država
Slovenija. V svetu se danes v procesih globalizacije in ob neslutenem raz-
voju informacijskih tehnologij odvijajo procesi, ki oblikujejo nove odnose
in bodočo podobo sveta. Slovenija ima prav gotovo ves potencial in zna-
nje za priključitev k omenjenim procesom in tudi za sooblikovanje bodo-
čih odnosov v mednarodni skupnosti. Odnosov, ki temeljijo na »deja-
njih«, ki so v skladu z »univerzalnimi načeli«, kot so varstvo človekovih
pravic in vladavina prava. 
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DEMOKRATIČNOST V UNIJI

BOJKO BUČAR1

Dokler je bila Evropska Unija (EU) nekakšna medvladna organizacija z
elementi nadnacionalnosti nas ni moglo prav skrbeti za probleme demo-
kratičnosti v Uniji. Ne glede na to pa so vsaj nekateri strokovnjaki in po-
litiki opozarjali na tako imenovani demokratični primanjkljaj v EU, kljub
temu, da je prav pri demokratizaciji odnosov v mednarodni skupnosti
prav EU prinesla nekaj revolucionarnih novosti (npr. neposredne volitve
v Evropski parlament). To gre pripisati dejstvu, da je EU imela elemente
nadnacionalnosti, kar je med drugim pomenilo, da so se nekatere njene
odločitve nanašale neposredno na posameznike, zaradi česar se je tudi
nujno moralo pojaviti vprašanje demokracije. Danes vlade držav preten-
dirajo na to, da bodo sklenile nekakšno pogodbo o ustavi EU, pri čemer
se bo vprašanje demokratičnosti postavilo slej ali prej s precej večjo ostri-
no. Ugotovimo lahko, da v osnutku pogodbe o ustavi za Evropo države
namreč niso posvetile posebne pozornosti demokratičnosti. Poglejmo si
to podrobneje.

Že v preambuli osnutka pogodbe o ustavi za Evropo je najprej v stari
grščini naveden stavek iz Tukididesa (II, 37), ki se v slovenščini angleške-
ga prevoda glasi: »Naša ustava … se imenuje demokracija, ker oblast ni v
rokah manjšine, temveč vseh ljudi.« (Our Constitution … is called a demo-
cracy because power is in the hands not of a minority but of the whole people).
Po mnenju poljskega prof. dr. Kazimirja Sobotke, direktorja Evropskega
inštituta iz Lodza (Budimpešta 18. 10. 2003), je prevod napačen in bi se
moral pravilno glasiti »Naš politični sistem se imenuje demokracija, ker
oblast ni v rokah manjšine, temveč večine ljudi.« Morda bi še lahko upo-
števali, da ima domovina angleškega jezika, tj. Združeno kraljestvo, neke
specifičnosti v političnem sistemu, zaradi česar bi lahko prišlo do enače-
nja političnega sistema in ustave. Toda to že za ostale angleško govoreče
države ne velja. Poseben problem pa se lahko pojavi v prevodih (iz an-
gleščine) v druge jezike. Toda tolmačiti »večino ljudi« kot »vse ljudi«, pa
že meji bodisi na strokovno in/ali prevajalsko neznanje ali pa na manipu-
lacijo. Le upamo lahko, da pri ‘Evropski ustavi’ ne gre za slednje. V slo-
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1 Dr. Bojko Bučar je redni profesor za področje mednarodnih odnosov na Fakulteti za
družbene vede.
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venskem prevodu je sicer pravilno zapisana »večina«, ostaja pa manj ra-
zumljivo, zakaj bi se ustava imenovala demokracija. Ne glede na to se
nam lahko zastavi vprašanje, kako je z demokracijo v sistemu, kjer gre
pravzaprav za diktaturo večine nad manjšino. V nacionalnih državah po-
skušajo ta paradoks razrešiti s sistemskim sodelovanjem civilne družbe
in drugih segmentov družbe pri odločanju oz. upravljanju z družbo, kar
naj bi bil korektiv odločanja predstavnikov političnih strank. Videli
bomo, da je v osnutka pogodbe o ustavi za Evropo sicer kar dobro
poskrbljeno za sodelovanje civilne družbe v procesu odločanja, toda po-
manjkljiva je predpostavka, da naj bi civilna družba sodelovala pri odlo-
čanju predstavnikov ljudstva. Ti v EU namreč ne bodo odločali, še vedno
bodo odločujoče države.

Doslej smo poznali (mednarodno) Pogodbo o EU, sedaj pa je pred
nami besedilo, ki pretendira (je predlog),2 da bo preimenovano v Ustavo
EU (v nadaljevanju bomo za EU uporabljali termin, ki pridobiva na legi-
timnosti, t.j. Unija). Besedilo predloga dokumenta nam v svoji obliki in
vsebini kaže na to, da bo dokument nekakšna mešanica med mednarod-
no pogodbo in ustavo neke nove tvorbe, kar samo po sebi ni neobičajno v
tej mednarodni skupnosti.3 Med drugim nam na to kaže tudi dejstvo, da
naj bi ustava Unije bila volja državljanov (citizens) in evropskih držav.
Izraz »volja državljanov« naj bi dajalo nekakšno legitimiteto ustavi, če-
prav t. i. demokratični primanjkljaj ni nič manjši, kot je bil v preteklosti.
Na to nam kaže tudi dejstvo, da o pristopu k Uniji sicer tudi odločajo dr-
žavljani iz držav pristopnic na referendumih, ne pa tudi državljani držav
članic Unije. V članicah Unije se o spremembah temeljnih aktov Unije
odloča na osnovi notranjih ustavnopravnih določil in političnih premisle-
kov, kar v končni fazi pomeni, da lahko ponekod državljani Unije izrazijo
svoje mnenje, drugje pa ne. Tudi to nam govori o problematičnosti de-
mokracije v Uniji in s tem o pomenu pričujočega dokumenta kot ustave.
Znotraj Unije naj bi države usklajevale svoje politike, vendar naj bi 
na njo prenesle tudi nekatere pristojnosti, kar kaže na to, da gre za ne-
kakšen (nov) tip federacije, ki jo bo zaenkrat potrebno klasificirati kot fe-
deracijo sui generis, ali bolje kot skupnost držav za razliko od zveze držav
ali državne zveze. Unija bo odprta za pristop vseh evropskih držav z
enakimi vrednotami, ki jih tudi želijo skupno promovirati (čl. I-1), pri
čemer se bo lahko v prihodnosti pojavilo vprašanje, kaj je to ‘evropska
država’ oz. do kam sega Evropa, vsaj v političnem smislu.4 Razprave
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2 Uradno se besedilo sicer imenuje osnutek, toda ker ga pripravljajo vlade držav, ki ga
bodo tudi same sprejele, je predlog vsebinsko točnejši izraz, saj ne bo šel v ponovno
obravnavo.

3 Predvsem v procesu dekolonizacije poznamo številne mešanice ustavnopravnih in
mednarodnopravnih aktov, na osnovi katerih so nastale posamezne nove države. V
naši bližini je npr. Ciper dobil ustavo z mednarodno pogodbo.

4 Podrobneje so vstop, suspenz in izstop iz Unije obdelani pod naslovom IX (Članstvo
Unije).
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glede Turčije in neformalni komentarji politikov o tem so nam dobro
poznani in zanimivo je, da se je zadnja širitev zgodila na le ne-pravoslav-
ne države, večinoma katoliške. Lahko iz tega slutimo razvoj demokracije
v bodočnosti?

Unija naj bi temeljila na skupnih vrednotah držav članic, ki so: spošto-
vanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna
država in spoštovanje človekovih pravic. Nekakšna predpostavka tega je,
da gre za družbe pluralizma, strpnosti, pravičnosti, solidarnosti in neraz-
likovanja (čl. I-2). Vendar te vrednote niso tudi pravno definirane v ustavi
in pri eventualnem kršenju teh vrednot se bo ukrepalo proti posamezni
državi članici očitno na osnovi političnega premisleka (čl. I-58 v naslovu
IX – Članstvo Unije). 

Cilje Unije (čl. I-3) – navedene v predlogu ustave – je najbrž potrebno
razumeti v deklaratornem in ne v normativnem smislu. Ti cilji naj bi
opravičevali ustanovitev Unije in izvajanje njenih pristojnosti. Unija bo
težila k promociji miru, svojih vrednot in »dobrobiti svojih narodov«
(ljudstev, angl. peoples) (čl. I-3.1.). Zakaj se pod cilji pojavlja pojem
»narod«, ni povsem jasno. Vsaj države naj bi bile ustanovljene za dobro-
bit svojih državljanov in ne narodov, ker je to predvsem koncept enona-
cionalnih držav 19. st. Gotovo bi bilo bolje, da bi se zapisalo »dobrobiti
svojih državljanov« in/ali »identitete svojih narodov«. Unija med svojimi
cilji tudi predvideva, da »bo nudila« svojim državljanom »območje svobo-
de, varnosti in pravičnosti brez notranjih meja« ter »enotni trg« (čl. I-
3.2.). Glede na to, da naj bi bila Unija izraz volje državljanov in da naj bi
šlo za ustavo EU, bi najbrž bila primernejša kakšna drugačna dikcija,
npr. bo zagotavljala, ne pa da bo nudila omenjene pravice. 

Unija naj bi si prizadevala (čl. I-3.3.) za Evropo trajnostnega razvoja,
temelječega na uravnoteženi gospodarski rasti in socialni tržni ekonomi-
ji, težila bo k polni zaposlenosti in družbenemu napredku z visoko stop-
njo zaščite okolja. Promovirala bo znanstveni in tehnološki napredek.
Borila se bo proti družbeni (oz. socialni, tj. angl. social) izključujočnosti in
promovirala bo družbeno (oz. socialno, tj. angl. social) pravičnost, ena-
kost med moškimi in ženskami, medgeneracijsko solidarnost in zaščito
otrokovih pravic. V predlogu ustave je tudi predvideno, da bo Unija »spo-
štovala bogato kulturno in jezikovno različnost in bo zagotavljala, da bo
evropska kulturna dediščina zaščitena in oplemenitena«. Dodano je tudi,
da bo »promovirala ekonomsko, socialno in ozemeljsko kohezijo ter soli-
darnost med državami članicami«.

Po svetu bo Unija zagovarjala svoje vrednote in interese (čl. I-3.4.).
Prispevala bo k miru, varnosti, trajnostnemu razvoju Zemlje, solidarnosti
in spoštovanju med narodi, prosti in pravični trgovini, odpravi revščine
in varstvu človekovih pravic, zlasti otrokovih pravic, kakor tudi dosled-
nemu spoštovanju in razvoju mednarodnega prava vključno z načeli
Združenih narodov. Med cilje Unije sodijo tudi temeljne pravice in neraz-
likovanje (čl. I-4). Gre za svobodno gibanje oseb, blaga, storitev in kapita-
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la ter svobodo ustanavljanja (pravnih oseb). Pri tem je prepovedano razli-
kovanje na osnovi nacionalnosti (državljanstva).

Kot je opaziti, gre pri ciljih bolj za spisek želja, ki je nastal na osnovi
kompromisa, kot pa za trdno določene cilje, kaj naj bi poosebljala bodo-
ča Unija. Če omenimo enega od primerov ponavljanja, naj omenimo npr.
da se bo Unija zavzemala za promocijo svojih vrednot po svetu, kar goto-
vo vključuje zaščito človekovih pravic, kar pa seveda vsebuje tudi zaščito
otrokovih pravic in se zato postavlja vprašanje, zakaj jih je potrebno iz-
postavljati (celo na dveh mestih). Tudi pri strogem spoštovanju medna-
rodnega prava gre za vprašanje, če to ni že zajeto v načelih ZN. Bolj smi-
selno bi bilo, da bi bili omenjeni tudi cilji ZN. Celo kombinacija
nekaterih drugih ciljev, ki so si med seboj vsaj deloma izključujoči (kar
države dobro poznajo iz svojih notranjedružbenih stremljenj), npr. če
omenimo samo gospodarski razvoj, polno zaposlenost, varovanje okolja
in socialne pravice, kaže na to, da so ti cilji deklaratorni. V tem smislu
morda pogrešamo sintagmo ‘kvaliteta življenja’, ki je termin, ki se vse
bolj uveljavlja in ga tudi ljudje vse bolj cenijo. 

Varovalo, ki je vstavljeno v ustavno besedilo pravi, da se bodo ti cilji
uresničevali s sredstvi, ki bodo odvisna od obsega pristojnosti, ki jih bo
Unija dobila s pričujočo ustavo (čl. I-3.5.). Drugače povedano, če ne bo
pristojnosti, ne bo tudi nič z dosego teh ciljev. Tako se npr. že sedaj po-
stavlja vprašanje, kako bo Unija zagotovila uravnoteženo gospodarsko
rast, če v Paktu o stabilnosti in rasti ne sodelujejo vse države članice in če
nekatere države, ki so vključene v pakt, že sedaj ne izpolnjujejo svojih
obveznosti. Tudi to nas prepričuje v programskost ciljev, ki morda ne
prispevajo k jasni strategiji bodočega ekonomskega in družbenega razvo-
ja Unije. V bodočnosti lahko pričakujemo, da se bo zaradi različnega tol-
mačenja vsebine deklaratornih pravic razpravljalo tudi o obsegu pristoj-
nosti Unije.

Pri določitvi odnosov med Unijo in državami članicami (čl. I-5) se
Unija zavezuje, da bo spoštovala nacionalne identitete držav članic (miš-
ljen je politični sistem) in bistvene funkcije države, vključno z ozemelj-
sko nedotakljivostjo glede policijskih zadev. Na osnovi lojalnega sodelo-
vanja si morajo države članice in Unija pomagati pri nalogah, ki izhajajo
iz ustave in države članice se morajo vzdržati vsakršnih dejanj, ki bi
ogrozila delovanje Unije. V ustavnem besedilu (čl. I-6) je tudi predvide-
no, da bo Unija imela pravno osebnost (subjektiviteto). To seveda pome-
ni, da bo imela mednarodnopravno in evropskopravno subjektiviteto, iz
tega izhajajoče določene pravice in dolžnosti ter predvsem tudi odgovor-
nost. Unija bo lahko stranka v postopku, eventualno tudi tožena stranka.
To pa lahko postane pomembno za razvoj demokracije.

Bolj ko Unija postaja povezana in bolj ko njeno delovanje vpliva tudi
neposredno na pravice posameznika in ne le držav, večja je potreba po
zagotovitvi spoštovanja človekovih pravic. Tudi po formalni plati, če gre
res za ustavno besedilo, morajo v duhu časa biti z besedilom tudi formal-
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nopravno zagotovljene predvsem posameznikove pravice. Na prvi pogled
zajemata člena, ki govorita o človekovih pravicah in državljanstvu, malo
prostora (čl. I-7 in I-8). Vsebina teh členov pa nas prepričuje drugače.
Listina temeljnih pravic, ki je sprožala nekaj razprav glede njene pravne ve-
ljavnosti ob sprejetju Pogodbe iz Nice, postane (II.) del ustavnega besedi-
la. Poleg tega je izrecno zapisano, da si bo Unija prizadevala pristopiti k
Evropski konvenciji za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(EKČP), kar naj nebi vplivalo na pristojnosti Unije po ustavni pogodbi.
Pristop Unije k EKČP seveda ni samo odvisno od želje in volje Unije,
temveč tudi od mednarodne vladne organizacije Svet Evrope (SE). Pri
tem bo šlo predvsem za dileme formalne in manj vsebinske narave, kjer
se bo postavilo vprašanje, ali je Unija država, ki se bo najprej včlanila v
SE in nato pristopila EKČP, ki je odprta za podpis le državam članicam
SE, ali bo SE spremenil pravila tako, da so njegove članice lahko tudi en-
titete, ki niso države, ali pa se bo EKČP ustrezno dopolnila.5 Pomembne-
je od vsega tega se zdi, da ne glede na to, ali bo Unija pristopila k EKČP
ali ne, postanejo temeljne pravice iz omenjene konvencije splošna načela
evropskega prava (čl. I-7.3). To pa pomeni, da se bo posameznik lahko na
njih skliceval tudi pred Sodiščem EU in zanimivo je, da se bo lahko vse-
bina konvencije spreminjala neodvisno od Unije. Poleg tega bodo različni
protokoli lahko veljali različno v posameznih državah članicah. Še več,
zanimiva situacija bo nastala, če določena država nebi pristala na posa-
mezen protokol, bi pa to storila Unija. Vsekakor pa bo zagotavljanje člo-
vekovih pravic do določene mere tudi vplivalo na demokratičnost Unije.

Ustava predvideva tudi državljanstvo Unije (čl. I-8), ki je v bistvu ‘deri-
vativno’ državljanstvo. Državljanstvo Unije je opredeljeno kot ‘dodatno’
državljanstvo (ob državljanstvu države članice) in ga ne nadomešča.6 To
ne pomeni t. i. ‘drugega’ državljanstva ob prvemu ali t. i. dvojnega držav-
ljanstva. Dvojno državljanstvo, ki ga dovoljujejo nekatere države članice,
se s tem ne ukine. Predvidevamo lahko, da bo izvajanje (ali neizvajanje)
te pravice vsak državljan Unije (in tudi vsak državljan držav nečlanic
Unije) najprej opazil, ker je povezana z migracijo delovne sile. Tu pa se
poraja pomislek glede neenakih možnosti (kriterijev) za pridobitev
državljanstva v posameznih državah članicah. Pričakujemo lahko velik
pritisk posameznikov (državljanov iz držav nečlanic) predvsem na držav-
ljanstvo tistih držav članic, kjer je pridobitev tega najlažja. Ti posamezni-
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5 S tem v zvezi se bodo odprla tudi druga vprašanja, npr. če bo Unija pristopila k
EKČP, kdo bo predstavljal »vlado Unije’, kajti vlade so podpisnice EKČP. Obenem
pa bo prišlo do zanimive hierarhije med t. i. »Štrasburškim’ in t. i. »Luksemburškim’
sodiščem. Ker pa gre za človekove pravice nas ta hierarhija nebi smela motiti, saj je
tudi v obstoječi mednarodni skupnosti ‘Štrasburško’ sodišče ‘nad’ nacionalnimi so-
dišči.

6 V Sloveniji z razumevanjem tega ne bi smeli imeti težave, saj smo mutatis mutandis v
nekdanji skupni državi (SFRJ) poznali državljanstvo (zvezne) države in državljans-
tvo republik (ustavno opredeljenih kot države).
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ki si bodo za to prizadevali iz ekonomskih razlogov, kajti državljanstvo
države članice avtomatično pomeni tudi evropsko državljanstvo, ki pa
omogoča prosto gibanje in nastanitev na celotnem območju Unije. Razvi-
tost posamezne članice tako ne bo več relevanten kriterij za poskus pri-
dobitve državljanstva. Še več, pričakujemo lahko začasno bivanje v drža-
vi, kjer je najlažje priti do državljanstva in nato migracijo v bolj razvite
države. Predvidevamo tudi, da bo ta institut evropskega državljanstva
zahteval prilagoditev nacionalne zakonodaje s področja državljanstva (še
zlasti, če se bodo pravice iz naslova evropskega državljanstva v prihodno-
sti širile) – zlasti to velja za t. i. institut dvojnega državljanstva. Na tem
mestu bi opozorili na potrebo po dodatni analizi posledic dvojnega
državljanstva na izvajanje pravic in dolžnosti iz naslova državljanstva
Unije, zlasti v tistih primerih, ko je drugo državljanstvo, državljanstvo
države nečlanice Unije, npr. ZDA, Avstralije, Argentine itn. Domnevamo
namreč, da bo s širitvijo pravic iz naslova državljanstva Unije lahko priš-
lo do problemov zaradi instituta dvojnega državljanstva. 

Vsak državljan države članice Unije torej avtomatično pridobi tudi
državljanstvo Unije in s tem povezane vse pravice in dolžnosti, opredelje-
ne v ustavni pogodbi. Izrecno je navedeno, da ima vsakdo pravico do: (1.)
svobode gibanja in nastanitve; (2.) aktivne in pasivne volilne pravice v
Evropski parlament (EP) ter na lokalnih volitvah v državi prebivališča;
(3.) diplomatske in konzularne zaščite katerekoli države članice Unije na
ozemlju tretjih držav, če v tisti državi ni predstavljena njegova nacionalna
država; in (4.) peticij EP, pobude Ombudsmanu, pisanju institucijam ter
svetovalnim organom Unije in to v kateremkoli ustavnem jeziku ter dobi-
ti odgovor v istem jeziku. 

Te pravice izhajajo iz državljanstva Unije, težnji po demokratizaciji
Unije ter nameri po vzpostavitvi politične entitete. Če je pravica do svo-
bode gibanja ponovljena (glede na čl. I-4.1) je tu dodana pravica do nasta-
nitve. Kar se določil o diplomatsko-konzularni zaščiti tiče, so male države
lahko zadovoljne, saj imajo relativno manj razvejano diplomatsko-konzu-
larno mrežo po svetu, njihovi državljani pa zaradi tega načeloma ne bodo
manj zaščiteni v tujini. Načeloma velja poudariti zato, ker bo potrebno
počakati, kako se bodo zadeve izvajale v praksi, kako dosledno se bo tu
uveljavljalo načelo nerazlikovanja in ali bodo vlade posameznih prizade-
tih držav, ki bodo odvisne od diplomatske mreže druge države članice
Unije, zato kaj manj pod pritiskom svoje nacionalne javnosti, ko bo do
problemov prišlo. Drugače povedano, počakati bo potrebno, kako učin-
kovita bo ta zaščita v praksi. Za male države pa bi bil večji dosežek, če bi
njeni državljani (fizične in pravne osebe) bili upravičeni do pomoči, ne le
zaščite diplomatsko-konzularnih predstavništev. Spomnimo se, da Du-
najska konvencija o konzularnih odnosih govori npr. tudi o »zagotavlja-
nju pomoči in podpore …«. Lahko, da naj bi se to razumelo samo po sebi,
bolje pa bi najbrž bilo, da bi funkcije bile bolj podobne tistim v prej ome-
njeni konvenciji. Toda v kolikšni meri naj druga država prevzame zasto-
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panje interesov državljanov neke države v tujini je stvar politične odloči-
tve, ki se ne nazadnje tiče tudi suverenosti.

T. i. ‘demokratični primanjkljaj’ Unije je v strokovnih in političnih kro-
gih razvpita pomanjkljivost Unije, ki temelji na primerjavi demokracije v
državah in v Uniji. Temeljni problem je v prenašanju vzorcev državne de-
mokracije na skupnost držav, ki sama noče biti (super/nad)država. Po-
glavje o demokratičnosti Unije je zato potrebno brati skupaj z institucija-
mi Unije, njenimi pristojnostmi in njihovo sestavo. Delovanje Unije naj bi
temeljilo na »načelu predstavniške demokracije« (čl. I-45.1). To načelo naj
bi se materializiralo tako, da so državljani Unije neposredno zastopani v
EP. Da pa bi se odgovorilo na večne kritike o demokratičnem primanj-
kljaju, je še dodano, da države članice v Evropskem svetu in v Svetu mi-
nistrov zastopajo vlade, ki so že sicer odgovorne svojim nacionalnim par-
lamentom, ki jih volijo državljani teh držav (čl. I-45.2). 

Danes vemo, da je eden od problemov demokracije prav vprašanje
predstavniškega (večinskega) odločanja v parlamentu, ki temelji na for-
muli demokracije nacionalnih držav iz 19. stoletja. Večinsko odločanje
zgolj tistih političnih strank, ki imajo večino v parlamentu, je lahko tudi
diktat parlamentarni manjšini, da o najrazličnejših manjšinah, ki niso
zastopane v parlamentu, niti ne govorimo. Sodobno pojmovanje demo-
kracije kar kliče po tem, da v procesu političnega odločanja sodelujejo
tudi najrazličnejši segmenti civilne družbe, ki jih politične odločitve naj-
bolj neposredno zadevajo. Drug problem, ki se pojavlja v parlamentarnih
sistemih pa je, da vlade tvorijo praviloma stranke večine v parlamentu,
kar v političnem sistemu postavlja pod vprašaj resnično delitev oblasti
na zakonodajno in izvršno. Kljub tem pomanjkljivostim, ki jih pozna
sodobna demokracija, vendarle velja, da je to še vedno najboljši politični
sistem. Toda ‘voljene vlade’ so vendarle nekakšni predstavniki predstav-
nikov ljudstva in če vemo, kako odtujeni so lahko posamezniki od delo-
vanja države že na nacionalnem nivoju, omemba voljenih vlad pri delova-
nju Unije gotovo ne bo utišala kritik o demokratičnem primanjkljaju.
Predstavljanje državljanov Unije neposredno v EP pa ima poleg omenje-
nih pomanjkljivosti vsakega parlamentarnega sistema še dve pomanjklji-
vosti: (1.) Evropski parlamentarci predstavljajo različno številčno volilno
bazo po eni strani in po drugi strani so nacionalne države tiste, ki določa-
jo volilno geometrijo njihove izvolitve; ter (2.) Kljub stalnemu rahlemu
večanju pristojnosti EP v Uniji so njegove pristojnosti še daleč od parla-
mentov v nacionalnih državah. Zato lahko rečemo, da je teža odločanja v
Uniji vendarle na državah in ne na predstavnikih ljudi.

Zdi se, da skuša temu biti prilagojeno tudi določilo v ustavi, ki govori o
tem, da ima vsak državljan Unije »pravico sodelovati v demokratičnem
življenju« Unije (čl. I-45.3). Ta dikcija nam kaže na nedefiniranost oblike
Unije in nerazdelanost pojma demokracije v njej. Kljub temu ni jasno,
zakaj je to določilo napisano pod »načelom predstavniške demokracije«
(čl. I-45) in ne pod »načelom participativne demokracije« (čl. I-46). Sode-
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lovanje v demokratičnem življenju se namreč nadaljuje z določili o trans-
parentnosti delovanja Unije (kar je sicer zajeto v čl. I-49), ki pravijo, da se
morajo odločitve sprejemati »kolikor se le da« javno in »kolikor se le da«
blizu državljanom. Dikcija »kolikor se le da« bo v praksi nujno različno
tolmačena, kaže pa na dejstvo, da so besedilo ustave pisale države. Na
koncu najdemo še besedilo, ki pravi, da bodo politične stranke na evrop-
skem nivoju pripomogle k »ustvarjanju evropskega političnega zaveda-
nja« in izražanju volje državljanov Unije (čl. I-45.3). Pri tem ni popolno-
ma jasno, katere stranke so s tem mišljene? Ali gre za nacionalne
stranke, ki bodo kandidirale svoje predstavnike v EP, ali gre za t. i. evrop-
ske politične skupine v EP, ki jih tvorijo evropski parlamentarci po poli-
tični pripadnosti, ali pa so mišljene vseevropske transnacionalne politič-
ne stranke, ki so danes skorajda neobstoječe. V vsakem primeru morda
te stranke ne bodo ravno krepile evropske politične zavesti in morda še
manj izražale voljo državljanov Unije (npr. glasovanje za program neke
stranke, ne kot podpora temu, temveč kot vrsta opozorila drugi politični
stranki, ki ji sicer izročilno pripada tak glas). Kakorkoli že, politične
stranke in njihovi pripadniki, ki so izvoljeni na enotnih in neposrednih
volitvah v EP, so dolžni, da zastopajo politično voljo državljanov, ki so jih
izvolili, na evropski ravni (v institucijah EU) in s tem prispevajo k večji
demokratizaciji, razpoznavnosti in približevanju delovanja Unije voliv-
cem oz. državljanom. S tem naj bi vzpodbudili interes in (večje) zanima-
nje volivcev oz. državljanov za delo bruseljskih institucij. To naj bi bil
eden od načinov zmanjševanja t. i. demokratičnega primanjkljaja, s kate-
rim se soočajo v od državljanov ‘odtujenih’ institucijah Unije. Prav je, da
so politične stranke omenjene v ustavnem besedilu, vprašanje pa je, ali je
bil izbran najbolj posrečen način.

Načelo participativne demokracije predvideva, da bodo institucije
Unije na ustrezen način dale državljanom in reprezentativnim združe-
njem možnost, da bodo javno izrazili svoja mnenja in da si bodo z njimi
izmenjale mnenja (čl. I-46.1). Unija bo tudi priznala in podpirala avtono-
men dialog med socialnimi partnerji (čl. I-47), vprašanje pa je, kaj bo pri-
nesla praksa na tem področju. Institucije Unije bodo tudi vzdrževale
»odprt, transparenten in reden dialog« z reprezentativnimi združenji in
civilno družbo (čl. I-46.2). Nič ni govora o tem, na kakšen način morajo
institucije Unije to zagotoviti in domnevamo lahko, da se bo pri različnih
institucijah razvila različna praksa glede na izzive, s katerimi se bo posa-
mezna institucija srečevala. Že danes namreč obstajajo različne internet-
ne povezave, osebni formalni stiki ipd. Glede na dikcijo »reprezentativna
združenja«, ki je sicer upravičena z vidika pojmovanja demokracije, pa bi
lahko vendarle prišlo do pogojevanja, v najslabšem primeru pa do razli-
kovanja, katera združenja so upravičena do dialoga z institucijami. V
zvezi s tem je še posebej nejasno, zakaj je »odprt, transparenten in reden
dialog« posebej omenjen v zvezi s cerkvami ter filozofskimi in neverski-
mi organizacijami (čl. I-51), kot da te nebi bile del civilne družbe oz. nebi
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bila reprezentativna združenja.7 Še posebno pa naj bi se Komisija na
široko posvetovala s prizadetimi strankami zato, da bo zagotovila, da so
dejanja Unije koherentna in transparentna (čl. I-46.3). Zanimiva novost
je uvedba nekakšne ‘državljanske pobude’, ki pa dejansko ostaja v sferi
participativne demokracije. Nad milijon državljanov Unije iz signifikant-
nega števila držav (kar sicer številčno ni specificirano) lahko pozove Ko-
misijo, da izdela osnutek zakonskega predloga, ki je potreben za izvaja-
nje ustave na določenem področju. Ne le, da bo šele evropski zakon
opredelil pogoje in postopke za tako državljansko pobudo, iz besedila
ustave že sedaj ne izhaja, da bi bila Komisija dolžna izdelati ustrezen
predlog zakona na osnovi takšne pobude. 

Predviden je tudi Evropski ombudsman (v slovenščino smo ga preved-
li z ‘varuh človekovih pravic’, ki pa te funkcije ne bo opravljal), ki ga bo
imenoval EP in ki bo sprejemal, preiskoval in poročal o pritožbah glede
slabega delovanje institucij, organov ali agencij Unije (čl. I-48). Pri tem
naj bi bil popolnoma samostojen in zaupati moramo evropski politični
kulturi, da njegova funkcija ne bo podobna ‘papirnatemu tigru’, temveč
da bo Unija njegovim poročilom posvečala dolžno spoštovanje in bo na
osnovi njih tudi ustrezno ukrepala za izboljšanje stanja.

V tej fazi razvoja Unije je skoraj najpomembnejši čl. I-49, ki govori o
transparentnosti delovanja institucij Unije. V cilju dobrega upravljanja in
zaradi zagotovitve participacije civilne družbe bodo institucije, organi in
agencije Unije svoje delo opravljale ‘kar se le da’ javno (čl. I-49.1). Že
sama omejitev »javno, kolikor je to mogoče« lahko sproža določene po-
misleke, v besedilu pa najdemo tudi omejitve, ki morda niso v celoti smi-
selne. Tako naj bi javno zasedala zgolj EP in Svet ministrov, vendar sled-
nji samo kadar bi razpravljal o zakonskih predlogih (čl. I-49.2). Javnost
delovanja, se zdi, da je nekam skromno opredeljena. Malo bolje je pred-
viden dostop do dokumentov. Vsak državljan Unije in vsaka fizična in
pravna oseba s prebivališčem ali sedežem v eni od držav članic ima pravi-
co dostopa do dokumentov institucij, organov in agencij Unije, vendar v
skladu s pogoji, ki jih določa III. del ustave (čl. I-49.3).8 Vprašanje je, kak-
šna praksa se bo pri tem razvila. Splošne pogoje in omejitve dostopa do
dokumentov glede na razloge javnega ali zasebnega interesa bo namreč
določil poseben zakon (čl. I-49.4), postopkovna pravila pa bo vsaka insti-
tucija, organ ali agencija določila po lastni presoji (čl. I-49.5). Po eni stra-
ni se zdi, da bi postopek dostopa do javnih dokumentov moral biti poe-
noten. Po drugi strani pa se zdi, da bi moral biti zagotovljen brezplačen
dostop vsaj do virtualnih javnih dokumentov. V mednarodni skupnosti
se iz razumljivih ekonomskih razlogov razvija praksa, da so javni doku-
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7 Tudi določilo o spoštovanju statusa cerkva, filozofskih in neverskih organizacij po
nacionalnem pravu (čl. I-51.1 in 2) se zdi nepotrebno ponavljanje v luči dolžnosti
spoštovanja temeljnih ustavnih in političnih struktur držav članic (čl.-I-5.1).

8 Predvsem Svet in Evropska centralna banka bosta v skladu s svojimi funkcijami
imela določeno diskrecijsko pravico. 
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menti sicer dostopni virtualno po internetu, toda v mnogih primerih
proti plačilu, ki ga različne organizacije civilne družbe, toda tudi celo
šole in univerze, javne knjižnice ipd. ne zmorejo redno plačevati. Javni
dokumenti bi morali biti vsaj v teoriji dostopni vsem prebivalcem in
državljanom Unije, posebno še šolarjem in študentom. Glede na namen
Unije, da bo promovirala svoje vrednote po svetu (čl. I-3.4), pa bi to mora-
lo veljati za vse Zemljane. Ločitev kategorij na ‘javne’ in ‘nejavne (tajne)
dokumente’ je sicer lahko problematična, vendar bi se lahko sčasoma
razvila praksa, katere kategorije dokumentov so lahko javne in katere ne.
Politični ter vrednostni boj mnenj glede tega bi se lahko osredotočil na
posamezne kategorije. Gotovo pa bi načelo javnosti moralo veljati za vse
končne oblike javnih dokumentov.

V zvezi s tem je predvidena tudi zaščita osebnih podatkov vsakega
posameznika (čl. I-50), o čemer bo sprejet poseben Evropski zakon. Pra-
vila ne bodo veljala le za institucije, organe in agencije Unije, temveč tudi
za države članice, kadar bodo delovale v okviru evropskega prava (čl. I-
50.2).

V okviru naslova VI. Demokratičnost Unije je bil v osnutku ustavne
pogodbe, ki ga je izdelala Konvencija, predviden tudi nov mehanizem, ki
naj bi prispeval k večji demokratizaciji delovanja Unije, vendar je v pred-
logu ustave izpadel. To je bil Kongres evropskih ljudstev/narodov (Con-
gress of the Peoples of Europe), ki naj bi bil v bistvu Kongres poslancev ali
parlamentarcev. V tem smislu je kar prav, da ga ni več. Toda v Evropi je
nekaj narodov/ljudstev, ki nimajo svojih držav in morda niso zastopani v
nacionalnih parlamentih. Obenem pa pogrešamo v tem delu ali med
vrednotami sintagmo ‘varstvo manjšin’. EU je v Koebenhavenskih krite-
rijih od vseh kandidatk za članstvo zahtevala uresničevanje standardov
manjšinskega varstva, v ustavnem besedilu pa ni niti omembe te proble-
matike.

Kakorkoli že, zdi se, da je Unija krenila na pot državotvornosti in da
bo iz nje vendarle nastala nekakšna državna tvorba. Resda posebne vrste
(sui generis), toda vse bolj bo uravnavala tudi življenje posameznikov.
Zato lahko pričakujemo, da se bo razprava o demokratičnosti v Uniji
samo še intenzivirala, saj so sedaj predlagane rešitve precej skromne.
Prav bi pa bilo, da bi k tej razpravi prispevali svoj delež tudi slovenski
strokovnjaki.
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LIBERALNI ALI KONSERVATIVNI PRISTOP:
PREŽIVETA DILEMA

SAŠA SEVER1

UVOD

Avtor predloga ustavne pogodbe,2 Valery Giscard d’Estaing, nas je na
vrhu Evropske unije v Porto Carrasu blizu Soluna posvaril, da je predlog
sinteza različnih pobud, idej, rešitev, določb in mnenj, ne pa rezultat po-
litičnega kompromisa, trgovanja ali skrivnih dogovorov,3 kar morda potr-
juje tudi pristen aplavz vseh prisotnih na zadnjem zasedanju konvencije
in ta prispevek, ki je analiza 28. člena predloga ustavne pogodbe, ki ureja
institucijo Sodišče.4 Člen je zanimiv iz več razlogov, saj geneza njegovega
nastanka kaže, da je ‘sinteza’, če se izrazimo po Giscarjevo, dvoplastna.
Komunitarni pristop, ki je bolj naklonjen reformi obstoječih določb o So-
dišču, je bil predvsem orodje v rokah evropskih institucij, vključno s ‘So-
diščem’, ki so se v pobudah za amandmaje zavzele za spremembe. Pri
tem je posebej izstopal Evropski parlament, čeprav ne kot institucija,
ampak predvsem skozi posamezne poslanske skupine, ki imajo največ
zaslug, da je sploh prišlo do sprememb (imena, naloge in pristojnosti so-
dišč). V pretežnem delu članka smo se posvetili predvsem možnim moti-
vom, ki so Evropske parlamentarce in člane strank vodili k takemu rav-
nanju. Tako so po kvantiteti pobud za amandmaje kot tudi po njihovi
kvaliteti prehiteli države članice, ki so na konvenciji zastopane prek vlad
in parlamentov in so bile bolj motivirane, da se ključne rešitve glede ime-
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1 Saša Sever, univ. dipl. pravnik, LL.M. (London), svetovalec pri Odboru Državnega
zbora RS za notranjo politiko in soustanovitelj Inštituta za evropske študije v Ljub-
ljani.

2 Dokument, ki je bil v slovenščini pripravljen za vrhunsko zasedanje Evropske unije
v Solunu, ima sicer naslov ‘Osnutek pogodbe o ustanovitvi ustave za Evropo’. Več o
tem glej na http://evropa.gov.si/aktualno/ (Evropska ustava tudi v slovenščini).

3 Izjavo je RTV Slovenija predvajala v osrednjem Dnevniku dne 20.6.2003. Izjava je v
izvirniku na voljo na http://www.rtvslo.si/portal/page?_pageid=33,31040&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL.

4 Besedo ‘Sodišče’ v tem kontekstu uporabljamo za sodno vejo oblasti Evropske unije,
ki jo po sedaj veljavni ureditvi sestavljata Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče
prve stopnje. Na tem mestu ne obravnavamo sodišč držav članic, ko ta o zadevah
odločajo po predpisih, katerih avtorica je EU. 
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novanja in mandata sodnikov in generalnih pravobranilcev ohranijo v
obliki kot so zapisane v veljavnih pogodbah o Evropski skupnosti in
Uniji. Če lahko temu rečemo medvladni pristop, potem ne gre za kako
posebno presenečenje, ker so bile države članice v preteklosti velikokrat
zaviralen dejavnik pri reformiranju Evropske unije, prej pa Skupnosti,
tako da bi lahko rekli, da se zgodovina ponavlja. Toda po drugi strani so
prav države članice tiste, ki bodo o predlogu ustavne pogodbe odločale
na prihodnji medvladni konferenci, tako da je prezidij konvencije imel
tehtne razloge za previdnost pri oblikovanju 28. člena. Toliko torej ‘na
splošno’ o genezi nastajanja določbe o Sodišču. V nadaljevanju pa nekaj
več ‘o podrobnostih’.

O PARADOKSIH

Konvencija je le delno ali pa sploh ni rešila nekaterih paradoksov, ki se
pojavljajo v 28. členu. Morda je prvi in najbolj očiten ta, da je ime institu-
cije ‘Sodišče’ pravzaprav zavajajoč, in sicer iz naslednjih razlogov. Čeprav
govori predlog ustavne pogodbe o ednini, torej o ‘Sodišču’, gre v resnici
za (vsaj) tri sodišča. Ime ‘Sodišče’ je generično in opisuje tisto, kar v na-
cionalnem sistemu poznamo pod imenom ‘sodna veja oblasti’. Določbe
je treba brati predvsem v tem kontekstu, da ‘Sodišče’ pomeni vejo obla-
sti, morda pa tudi zgodovinsko, saj je bilo leta 1952 eno sodišče in tako je
tudi ostalo do leta 1989, ko je bilo ustanovljeno Sodišče prve stopnje,
nato pa je bila leta 2003 po Nicejski pogodbi dana možnost za ustanovi-
tev sodnih senatov. Po več kot 50 letih je torej stanje tako, da je na vrhu
piramide Sodišče Evropskih skupnosti, eno stopnjo pod njim je Sodišče
prve stopnje, za določene zadeve (npr. spore iz intelektualne lastnine) pa
bo potrebno iti po pravico na sodne senate. Po predlogu ustavne pogod-
be naj bi institucija ‘Sodišče’ smiselno pomenila tri obstoječa sodišča, ki
bi se nekoliko drugače imenovala: Evropsko sodišče, višje sodišče in spe-
cializirana sodišča, pri čemer nova imena bolj ustrezajo pristojnostim teh
sodišč. Sprememba je zgolj kozmetične narave in je posledica spremenje-
nih pristojnosti, vseeno pa so pod eno streho dejansko trije organi, tako
da sta nižja dva odvisna od najvišjega. Podobno so zaradi take strukture
člena tudi pristojnosti za ‘Sodišče’ naštete v tem členu, čeprav o posa-
meznih pristojnostih odloča ‘Sodišče’ na različnih stopnjah. Tako o tož-
bah držav članic in institucij ter zaenkrat tudi o predhodnih vprašanjih
odloča na prvi stopnji Sodišče Evropskih skupnosti, o tožbah pravnih in
fizičnih oseb Sodišče prve stopnje, kar pa iz samega člena, na primer,
laičnemu bralcu ni jasno, tako da bo moral pogledati še v kakšne druge
dokumente Unije.

Temeljna naloga ‘Sodišča’ naj bi bilo varovanje ustave, kar bi na prvi
pogled pomenilo, da gre samo za pisano ustavo, kar se, če prelistamo us-
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tavo do prehodnih in končnih določb, ne pokaže ravno za povsem pravi-
len zaključek. Sodišče je namreč v preteklosti predvsem zaradi pomanj-
kanja politične volje držav članic, da bi dopolnili ustanovitvene pogodbe,
razvilo doktrino o t. i. splošnih načelih (general principles of law),5 ki veči-
noma niso zapisana nikjer drugje kot v sodbah ‘Sodišča’. Zaradi tega se
pojavlja vprašanje ali ta splošna načela še vedno veljajo ali pa jih je pred-
log ustavne pogodbe povzel? Žal je odgovor negativen, ker so večinoma
zapisana v sodnih odločbah. Zato se postavlja vprašanje ali predlog us-
tavne pogodbe nadomešča ‘sodne odločbe’, ki so bile sprejete v petdese-
tih letih življenja Evropskih skupnosti? Žal je tudi odgovor na to vpraša-
nje v veliki meri negativen, tako da imamo še vedno delitev na pisano in
nenapisano ustavo, saj vsebuje predlog ustavne pogodbe med prehodni-
mi in končnimi določbami zelo pomemben člen, ki govori o kontinuiteti
odločb Sodišča Evropskih skupnosti in Sodišča prve stopnje.6 To je še to-
liko bolj bistveno, ker so med splošnimi načeli tudi tako nepogrešljiva
kot so človekove pravice, ki so sedaj sicer večinoma integralni del predlo-
ga ustavne pogodbe, postavlja pa se vprašanje razlage teh določb, za kar
bomo morali v bodoče še vedno iskati odgovore v sodnih odločbah Sodiš-
ča Evropskih skupnosti.7

Naslednja nedoslednost, ki bi jo prav tako lahko poimenovali para-
doks, je umestitev pravice in dolžnosti do učinkovitih pravnih sredstev,
ki jih ima pritožnik pred sodišči držav članic, v poglavje o ‘Sodišču’. Ta
maksima namreč v prvi vrsti zavezuje sodišča držav članic (in vlado ter
nacionalne parlamente, ko sprejemajo predpise o postopkih pred nacio-
nalnimi sodišči), ‘Sodišče’ pa le, ko dobi predhodno vprašanje sodišča
države članice. Besedilo, to je treba izrecno poudariti, neposredno zave-
zuje samo države članice in ne institucije EU, na primer ‘Sodišča’.8 Zato
je nekoliko presenetljivo, da je prezidij ta odstavek uvrstil v to poglavje,
saj Sodišču pripada le avtorstvo nad to določbo, medtem ko so za njego-
vo izvedbo v veliki meri odgovorne vse tri veje oblasti v državah članicah.
Zato bi ta odstavek bolj spadal v kakšno drugo poglavje ustavne pogod-
be, na primer pod poglavje, v katerem je zapisano načelo nadrejenosti
prava EU ali podobno, manj pa pod institucijo ‘Sodišče’, ker z njo nima
kake tesnejše povezave.9

XXDRUGI DEL XX

5 Profesor Hartley v knjigi opisuje šest splošnih načel: temeljne človekove pravice,
pravna varnost, sorazmernost, enakost, pravica biti slišan in privilegij med stranko
in zagovornikom ali pooblaščencem (Hartley, 1998: 130–153). 

6 IV-2 (bivši B) člen predloga ustavne pogodbe v zadnjem stavku določa, da so ‘sodbe
Sodišča Evropskih skupnosti vir za razlago prava Unije’ (prevedel S. S.).

7 V veljavnih pogodbah je to ime za institucijo, tako da obsega Sodišče Evropskih
skupnosti kot tudi Sodišče prve stopnje in če bodo sodni senati ustanovljeni preden
bo začela veljati ustavna pogodba, bodo v ta pojem vključeni tudi sodni senati, ki so
v organizacijskem smislu pravzaprav sestavni del Sodišča prve stopnje.

8 ‘Države članice so dolžne zagotoviti pravna sredstva, ki bodo zagotavljala zadovolji-
vo in učinkovito pravno varstvo prava Unije’ (prevedel S. S.).
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Paradoks, ki se mu predvsem države članice na konvenciji niso želele
odreči, je akt, s katerim imenujejo sodnike in generalne pravobranilce.
Predlog ustavne pogodbe med akti unije ne določa ‘skupnega dogovora
držav članic’, tako da bi na prvi pogled šlo za akt, ki mu pravniki, ko
nam zmanjka domišljije za nova imena, radi rečemo ‘akt sui generis’, ven-
dar je zadeva v pravu EU bolj specifične narave, ker gre za akt držav čla-
nic. Posebnost tega pristopa pa je v tem, da gre sicer za pisni akt, toda
proti njemu nima nihče možnosti pritožbe, zaradi česar ga ni mogoče
sodno preizkusiti tako da imajo države članice pri imenovanjih povsem
proste roke.10

Če imajo dosedanji paradoksi negativno konotacijo, pa ima naslednji
zelo pozitiven prizvok in vsebino. Sodišče Evropskih skupnosti ima po
enega sodnika na državo članico, kljub temu, da imajo države članice
zelo različno število prebivalcev. Luksemburg jih ima na primer nekaj
več kot 400 000, Nemčija pa več kot 80 milijonov, vendar ima kljub tako
očitni razliki vsaka samo po enega sodnika. Ta ureditev je najdoslednejša
izpeljava načela pozitivne diskriminacije v EU, ker manjše države članice
popolnoma izenačuje z velikimi državami članicami, kar je prav, da je
tako in tudi splošno prepričanje med strokovnjaki za sodni sistem EU to
potrjuje.11 Večina paradoksov torej ostaja, nekateri zaradi strukture
predloga ustavne pogodbe, drugi zaradi nedoslednosti pri pisanju ustav-
ne pogodbe,12 tretji zaradi zelo jasno izraženih interesov večine držav
članic, nekateri pa zaradi same narave institucije. Čeprav paradoksi so,
ni noben tako usoden, da se ne bi dalo z njim živeti, ampak gre bolj za
vprašanja estetike, ki ji hitro pisanje predloga očitno ni bilo ravno pisano
na kožo. 
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9 Zanimivo je, da je kar nekaj članov in nadomestnih članov konvencije podalo pobu-
do za amandma, da se ta odstavek črta. To so storili Einem, Fischer, Hjelm-Wallen
in drugi, Kaufmann in Weuermeling (citati pobud za amandmaje v tej in ostalih
opombah so povzeti po Summary sheet for amendments: 2003, od 33 do 36, ki obrav-
navajo pobude za amandmaje k 20. (sedaj 28.) členu ustavne pogodbe. Polna imena
pobudnikov za amandmaje in besedila pobud za amandmaje so na voljo na
http://european-convention.eu.int/amendments.asp?content=420&lang=EN).

10 Člani in nadomestni člani so podali nekaj pobud za amandmaje v smeri nadgradnje
tega akta v odločitev, ki je pravni akt. Glej tudi opombo št. 30.

11 Tega vprašanja ni na konvenciji preko pobude za amandma nihče odprl, ker je to
eno od temeljnih načel za institucionalno ravnotežje, ki ga poznajo praktično vsa so-
dišča z mednarodnim in nadnacionalnim elementom. Prav tako pa je bil znotraj de-
lovne skupine, ki ji je na konvenciji predsedoval Antonio Vitorino, doseženo soglas-
je, da je to vprašanje ustrezno urejeno. Glej tudi opombo št. 35.

12 Iz imen v 28. členu je razvidno, da jih predlog ustavne pogodbe ne navaja dosledno.
V 3. odstavku bi moralo biti namesto ‘Sodišče’ navedeno ‘Evropsko sodišče’, saj se
preostalo besedilo stavka nanaša izključno na sodnike in generalne pravobranilce
pri tem sodišču (na Sodišču prve stopnje lahko namreč opravljajo naloge generalne-
ga pravobranilca posamezni sodniki, ki so imenovani kot sodniki in ne generalni
pravobranilci, ker se jih za to sodišče sploh ne da imenovati kot generalne pravobra-
nilce), kar kaže, da je konvencija precej hitela s svojim delom.
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MOTIVI INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE

Predlog predsedstva, da ‘Sodišče vključuje tudi Višje sodišče’ je doživel
kar korenito spremembo v smeri, da so vsaj v besedilu predloga ustavne
pogodbe enakopravno našteta vsa tri sodišča,13 pri čemer nam analiza
pobud za amandmaje pokaže, da je prezidij predvsem sledil pobudi grš-
ke vlade, ki je v času pisanja člena o Sodišču predsedovala Svetu EU in
predstavljala institucijo Unije, ki ji ponavadi pravimo zakonodajalec.14

Prezidij je pri oblikovanju tega odstavka očitno ravnal tako, da se je po
pregledu pobud najprej odločil za ime, ki ga bo dal instituciji.15 Tako je
določil, da se bo ta imenovala ‘Sodišče’ (angl. Court of Justice). Zato je
moral spremeniti ime najvišjega sodišča, saj bi si sicer bili obe imeni
enaki in bi lahko prihajalo do zamenjav. Zato je pred besedo ‘Sodišče’
dodal pridevnik ‘Evropsko’, s čimer ga je ločil od institucije. Nato je ime
‘Višje sodišče’ pustil nespremenjeno,16 čeprav so nezadovoljstvo nad tem
dejanjem pokazale predvsem skandinavske države, dodal pa je še tretje
ime, specializirana sodišča.17 Tako je prezidij kot glavni motiv zasledoval
predvsem to, da imena uskladi z dejanskimi pristojnostmi teh sodišč in
pri tem ne ustanavlja novih sodišč, ampak prizna pod nekoliko drugačni-
mi imeni sodišča, ki so jih določile države članice. 

To je bila gotovo manj problematična naloga, ki so jo sprejele tudi
države članice, saj je sprememba pravzaprav redakcijska, je pa res, da je
bilo v igri zelo veliko različnih imen, tako da izbira ni bila ravno enostav-
na, vendar je sklepni predlog v celoti primeren. Edina nevarnost morda
preži le v tem, da bodo prebivalci Unije Evropsko sodišče pogosto zame-
njevali z Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu in
obratno, vendar se je to v veliki meri dogajalo že do sedaj, tako da tega
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13 Zametek za željo po spremembi predstavljajo že pobude za amandmaje, ki so jih po-
dali Villepin, Michel in drugi, da je ‘Sodišče institucija, ki jo sestavljata Sodišče in
višje sodišče’. Podoben predlog sta podala tudi Berger in Quiero in sicer, da se zapi-
še ‘Sodišče in višje sodišče’ (prevedel S. S.).

14 Pobuda za amandma, ki sta jo podpisala Papandreou in Katiforis, se glasi: ‘Sodišče,
vključno z višjim sodiščem in specializiranimi sodišči’ (prevedel S. S.). Podobne po-
bude za amandmaje so podale tudi vlade Italije, Belgije in Portugalske. 

15 V prvotnem predlogu prezidija se je imenovala ‘Sodišče Evropske unije’ (prevedel 
S. S.).

16 V bistvu je z Nicejsko pogodbo, ki je predvidela ustanovitev sodnih senatov, postalo
višje sodišče, česar države članice na medvladni konferenci v letu 2000 imena niso
uskladile, ampak je to naredila konvencija. Nekatere pobude za amandmaje na kon-
venciji so sicer šle v smer pobud za spremembo imena višje sodišče – ‘Splošno so-
dišče’ (Kiljunen in drugi), ‘Sodišče Unije’ (Haenel) in Sodišče prve stopnje (Roche,
Heathcoat-Amory), vendar niso dobile podpore (prevedel S. S.).

17 Nov predlog prezidija se glasi: ‘Sodišče sestavljajo Evropsko sodišče, višje sodišče in
specializirana sodišča’ (prevedel S. S.). Pobude za amandma, da se dodajo ‘specializi-
rana sodišča’, so podali: Balazs in drugi, Azevedo in drugi, Papandreou, Kiljunen in
drugi, Fini in Severin.
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tudi z ustavno pogodbo ni mogoče popolnoma izključiti, ker gre manj za
pravna in bolj za sociološka, psihološka in podobna vprašanja.18

Potem ko je Sodišče dobilo ime(na), se je zastavilo vprašanje, zakaj
sploh sodišče, torej kaj naj bo njegova vloga. Prezidij je predlagal, da ‘So-
dišče zagotavlja spoštovanje ustave in prava Unije’, vendar je ta predlog
doživel kar korenito spremembo. Sedaj predlagano besedilo še najbolj
spominja na določbe iz veljavnih pogodb o Evropskih skupnostih,19 pre-
zidij pa je nadomestil besedi ‘te pogodbe’ z besedo ‘ustave’.20 Pri tem
velja opozoriti, da se je večina pogodb nagibala v to smer, vendar so bile
nekatere pobude bolj splošne, druge pa konkretnejše. Najbolj splošno
pobudo je podala Evropska komisija, ki se je zavzela, da bi namesto ‘us-
tave’ zapisali ‘prava EU’, kar je razumljivo, saj je komisija ‘varuh pogodb’
(‘ustave’). Drugi so predlagali konkretnejše pobude, da naj sodišče varuje
‘ustavo in druge akte’21 in ‘Listino o temeljnih pravicah’.22 Najbolj nena-
vadne pobude so šle celo tako daleč, da je v njih zapisano ne kaj naj so-
dišče varuje, ampak kam naj ne posega, na primer ‘v ustave držav članic
in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah’. Analiza pobud kaže, da
so te prišle prav iz Irske, v kateri je na primer pravica do svobodnega od-
ločanja o rojstvih otrok ustavno zelo omejena, o čemer je že odločalo tudi
Sodišče Evropskih skupnosti, ki pa je v preteklosti ta vprašanja že izkri-
staliziralo, tako da je pretirana skrb Ircev v to smer odveč.23 Prav je, da je
na koncu prevladalo mnenje, da naj bo ‘Sodišče’ varuh ‘ustave’, kar je
sedaj povzeto v predlogu ustavne pogodbe. Toda kot smo ugotovili pojem
ustave vključuje tudi splošna načela, torej nenapisano ustavo, tako da bi
bilo morda primerneje, če bi prezidij sprejel predlog Evropske komisije,

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

18 angl. European Court of Human Rights.
19 Nicejska pogodba v 220. členu določa: ‘Sodišče zagotavlja spoštovanje prava pri raz-

lagi in uporabi te pogodbe’ (prevedel S. S.). Pobudo za amandma v tej smeri je podal
Bonde.

20 Nov predlog prezidija se glasi: ‘Sodišče zagotavlja spoštovanje prava pri razlagi in
uporabi ustave’ (prevedel S. S.). Pobude za amandmaje v tej smeri je podala velika
večina članov in nadomestnih članov konvencije (Hjaelm-Wallen in drugi, Fini, Vi-
torino, Kiljunen in drugi).

21 Pobude za amandmaje so podali naslednji člani in nadomestni člani konvencije:
Duff in drugi ter Brok in drugi. 

22 Pobudo za amandma so Van Lanker in Voggenhuber ter drugi podali z namenom,
da bi bila Listina o temeljnih pravicah pravno zavezujoča, kar po sedanjem predlogu
je, tako da ta dostavek ni potreben, saj je listina po novem predlogu predsedstva in-
tegralni del ustavne pogodbe.

23 Pobuda Irske, Skupine za Evropo različnosti in Bondeja, da ‘mora Sodišče spoštova-
ti ustave držav članic’ ali Gormley, da ‘mora spoštovati Evropsko konvencijo o člo-
vekovih pravicah’. Pri tej pobudi gre za občutek, da je pobuda podana pod močnim
vtisom judikature o pravici do svobodnega odločanja o otrokih, o čemer je Sodišče
Evropskih skupnosti odločalo v zadevi Spuc v. Grogan, zadeva C-159/90 (1991) ECR I-
4685; (1991) CMLR 849. Podobno pobudo za amandma sta ločeno podala tudi Teufel
in Wuermeling, in sicer, da ‘morata Sodišče in Višje sodišče odločati v okviru svojih
pristojnosti’ (prevedel S. S.).
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da je predmet varstva pravo Unije, ker bi s tem tudi uskladil besedilo z
odstavkom o predhodnih vprašanjih in z določbo o kontinuiteti sodb So-
dišča Evropskih skupnosti, kar bi bilo redakcijsko nekoliko korektneje
zapisano, kot pa je v sedanjem besedilu, v katerem je prezidij najbrž rav-
nal po načelu minimalne spremembe veljavnih pogodb. 

Po določitvi imen in namena sodišča, se je prezidij lotil določitve
pristojnosti sodišč, tako da se je vprašal ali je predlog, da je ‘Sodišče’ pri-
stojno za odločanje o ‘neposrednih tožbah, predhodnih vprašanjih in pri-
tožbah’ ustrezen. Hitro se je izkazalo, da ne, ker predlog, čeprav je zelo
na splošno napisan, izključuje nekatere pristojnosti, ki jih ima Sodišče
po veljavnih pogodbah.24 Tudi iz večine pobud za amandmaje se vidi, da
je predlog šel preozko, tako da se zastavlja vprašanje ali ni neusklajen z
nekaterimi deli predloga ustavne pogodbe. Zato je večina članov in nado-
mestnih članov predlagala razširitev pristojnosti,25 eni tako, da naj bodo
določene bolj konkretno, drugi pa, da je dovolj, če so določene v posa-
meznih delih ustave in jih zato ni potrebno ponovno navajati na tem
mestu.26 Na koncu je največ navdušenja požel predlog, da se določbo
pusti odprto v tem smislu, da so pod istim klobukom pokrite vse pristoj-
nosti ‘Sodišča’, ki jih določa ustava, kar je bilo sprejeto predvsem pod
močnim vplivom Evropske komisije.

Svetla izjema pri pobudah za amandmaje, pa ne v preveč pozitivnem
smislu, je bila Velika Britanija, ki je prek vlade in parlamenta predlagala
omejitev pristojnosti Sodišča, ki naj ne bi posegalo na področja, ki že tra-
dicionalno sodijo v domeno držav članic,27 vendar je bil ta predlog bolj
osamljen in na srečo ni dobil podpore, ker je večina držav članic hotela,
da se, četudi zaradi njihovih notranje političnih razlogov, pristojnosti ‘So-
dišča’ razširijo. Tako sta Belgija in Nemčija, ki imata razvit regionalizem,
predlagali, da bi tudi regije lahko uveljavljale svoje pravice pred Sodiš-
čem,28 pri čemer je prezidij upošteval le pobudo odbora regij, torej orga-
na Evropske unije, ki z mnenji predvsem pomaga delu Evropske komisije
in Sveta, in mu podelil aktivno legitimacijo za vložitev ničnostne tožbe
zoper akte institucij in organov Unije pred ‘Sodiščem’. 
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24 Na primer mnenje o skladnosti mednarodne pogodbe s pravom EU, kar je sedaj pri-
stojnost, ki jo ima po 6. odstavku 300. člena Amsterdamske pogodbe.

25 Glede aktivne legitimacije, na primer poslanska skupina Zelenih v Evropskem par-
lamentu.

26 Balazs in Kiljunen, podobno pa tudi Hain in Hjelm-Wallen.
27 Sodišče ni pristojno odločati o zadevah s področja kazenskega in policijskega prava

ter zunanje politike (Hain). Nekatere pobude članov ali nadomestnih članov so šle
tako daleč, da so predlagali (Abitbol), da ‘Sodišče ni pristojno za sprejem odločitev,
ki nasprotujejo odločbam ustavnih sodišč držav članic’ (prevedel S. S.).

28 Pobuda za amandma, ki jo je vložil Teufel, da naj imajo ‘regije z zakonsko pristoj-
nostjo ali dom nacionalnega parlamenta možnost vložiti ničnostno tožbo’ ter Michel
in drugi, ki so predlagali, naj jo imajo ‘regije z zakonskimi pristojnostmi, ki jim jih
priznava država’ (prevedel S. S.).
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Toda kljub dvema večjima spremembama člena se postavlja vprašanje
ali je odprtost tega člena res ustrezna in ali je predlog dovolj jasno na-
pisan, ker so pristojnosti določene primeroma, tako da mora državljan
Unije pristojnosti ‘Sodišča’ še vedno iskati po drugih členih ustave. 
Zato je vprašljivo ali je v tem delu izpolnjen eden od namenov konven-
cije, da se ustava čimbolj poenostavi in približa državljanom Unije, kar 
je nenazadnje tudi smisel tega temeljnega dokumenta in celotne kon-
vencije.29

MOTIVI DRŽAV ČLANIC

Želja po statusu quo, torej po nedotakljivosti veljavnih rešitev, ni bila nik-
jer tako močno izražena kot prav pri vprašanju akta s katerim naj države
članice imenujejo sodnike in generalne pravobranilce. Zgodba gre neka-
ko tako: ‘skupni dogovor držav članic’ je akt, ki ga ustavna pogodba ne
našteva med akti EU, ampak je akt držav članic, ki pa nima pravnih učin-
kov. Zato proti njemu nima pritožbe niti prizadeta oseba, ki zaradi veta
neke druge države članice ni bila imenovana za sodnika ali generalnega
pravobranilca. Zaradi tega, ker ni pritožbe, ‘Sodišče’ akta sploh ne more
sodno preizkusiti. In države članice so s tako rešitvijo zadovoljne. Pri
imenovanjih namreč hočejo imeti prvo in zadnjo besedo, pri tem lahko
njihov mir zmoti samo katera od držav članic, ki ne podpre predlaganega
sodnika ali generalnega pravobranilca, tako da ni podano soglasje za
imenovanje in država članica mora v tem primeru predlagati drugo
osebo. Če smo zgoraj zapisali, da so bile, glede na večino, nenavadne po-
bude držav članic kot so Irska, Velika Britanija ali skandinavske države
članice, je tu ravno obratno. Izstopajo pobude Evropske komisije, poslan-
ske skupine Evropskega parlamenta (in Španije kot države članice),30 ki
pa niso naletele na odobravanje. Države članice so namreč močno motivi-
rane, da akt za imenovanje ne bi nikoli postal odločba, ker bi to pomeni-
lo možnost pritožbe in sodnega preizkusa, po možnosti pred Sodiščem
Evropskih skupnosti, ki bi lahko državam članicam na podlagi strokov-
nih referenc ‘vsililo’ nekoga, ki si ga ne želijo. Nekatere pobude pa so šle
še dlje. Z namenom, da bi nekoliko bolj demokratizirali postopek imeno-
vanja sodnikov in generalnih pravobranilcev, naj bi imenovanje sodnikov
(vsaj na Sodišče Evropskih skupnosti) in generalnih pravobranilcev s
strani držav članic potrdil Evropski parlament,31 vendar je kot kaže
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29 Laekenska deklaracija, december 2001 (predvsem poglavje: Na poti do ustave za
evropske državljane), http://evropa.gov.si/aktualno/teme/2002-02-27/o-konvenciji/lae-
kenska-deklaracija/.

30 Države članice naj z odločbo Sveta EU imenujejo sodnike in generalne pravobranil-
ce (Vitorino, Borrel in drugi).

31 Odločba sveta, sprejeta s kvalificirano večino, ki jo s soglasjem potrdi Evropski par-
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prevladal pragmatizem prezidija nad vloženimi pobudami, čeprav so ne-
katere od njih vložile ugledne in precej velike poslanske skupine, kot je
skupina evropskih ljudskih strank, ki je največja poslanska skupina
Evropskega parlamenta, kar je dokaz, da je prezidij tehtal možnosti, ki
jih ima tak predlog na medvladni konferenci in se je raje odločil, da bo
pustil besedilo v taki obliki kot je urejeno v veljavnih pogodbah.

Podobno se je zgodilo tudi glede mandata sodnikov in generalnih pra-
vobranilcev. Pravzaprav je pobuda za podaljšanje mandatov prišla s ‘So-
dišča’, ki ima v tej zvezi nenehne težave, ker se njegovi kadri prehitro
menjavajo, kar naj bi negativno vplivalo tudi na hitrost odločanja, sicer
eno od temeljnih človekovih pravic. Tako se na vsake tri leta zamenja po-
lovica sodnikov in generalnih pravobranilcev, kar pomeni za Sodišče ‘beg
možganov’, ker se morajo na novo imenovani sodniki, generalni pravo-
branilci in njihovo strokovno osebje nekaj časa uvajati, kar lahko traja
tudi več kot eno leto, na Sodišču pa je treba vsake tri leta spremeniti se-
stavo senatov, kar gotovo ni v korist državljanom Unije niti drugim pri-
tožnikom. Države članice se sicer tega problema očitno kar dobro zave-
dajo, vendar nočejo nič bistvenega spremeniti, da bi se to vprašanje
rešilo. Rešujejo ga tako, da iste sodnike in generalne pravobranilce po-
novno imenujejo,32 čeprav močno nasprotujejo podaljšanju mandata, za
kar pa ne ponujajo posebno prepričljivih argumentov. Hočejo imeti pred-
vsem ‘svojega človeka’ v Luksemburgu. To opravijo bodisi tako, da vsa-
kih šest let naredijo ‘inventuro’ dela sodnika ali generalnega pravobranil-
ca, ki so ga imenovali ali pa je razlog za zamenjavo še bolj politično
motiviran, saj je enega od obeh ali oba po možnosti imenovala vladna
stranka ali koalicija, ki je na novih volitvah izgubila. Tako hočeta zmago-
vita stranka ali koalicija imenovati ‘svojega’ sodnika ali pravobranilca,
pri čemer je lahko dober izgovor vedno ta, da je nekdo, ki bi lahko delal v
Luksemburgu tudi zelo dober strokovnjak, pa mu je treba dati na ‘Sodiš-
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lament (Brok in drugi, McAvan in podobno tudi Voggenhuber in drugi ter Borrell in
drugi)

32 SODNIKI: 3. mandat (torej bo sodnik 18 let), sodnik iz Španije (od 31. 1. 1986) – 17
let; 2. mandat (torej bodo sodniki 12 let); sodnik iz Velike Britanije (od 10. 3. 1994) –
9 let; sodnik iz Danske (od 7. 10. 1994) – 9 let; sodnik iz Francije (od 7.10.1994) – 9
let; sodnik iz Avstrije (od 19. 1. 1995) – 8 let; sodnik iz Belgije (od 19. 9. 1995) – 8 let;
sodnik iz Luksemburga (od 12. 7. 1996) – 7 let; 1. mandat – 6 let (zelo verjetno je, da
bodo ponovno imenovani, ker je to zelo pogosta praksa držav članic): sodnik iz Gr-
čije (od 8. 6. 1999) – 4 leta; sodnica iz Irske (od 6. 10. 1999) – 4 leta; sodnica iz Nem-
čije (od 15. 7. 2000) – 3 leta; sodnik Švedske (od 7. 10. 2000) – 3 leta; sodnik iz Por-
tugalske (7. 11. 2000) – 3 leta; sodnik iz Nizozemske (7. 10. 2000) – 3 leta; sodnik iz
Finske (16. 1. 2002) – 1 leto. GENERALNI PRAVOBRANILCI: 3. mandat (torej bo
GP 18 let); GP iz Velike Britanije (od 7. 10. 1988) – 15 let; 2. mandat (torej bo GP 12
let); GP iz Francije (od 7. 10. 1994) – 9 let; GP iz Portugalske (od 19. 1. 1995) – 8 let;
1. mandat – 6 let (zelo verjetno je, da jih bo večina ponovno imenovanih); GP iz
Nemčije (od 7. 10. 1997) – 6 let; GP iz Luksemburga (od 19. 12. 1997) – 6 let; GP iz
Italije (od 7. 10. 2000) – 3 leta; GP iz Nizozemske (od 7. 10. 2000) – 3 leta; GP iz Av-
strije (od 7. 10. 2000) – 3 leta.
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ču’ priložnost, da se izkaže. Tem razlogom sledi ne tako redko tudi ta, da
naj bi na ta način omejevali možnosti za preveliko togost dela ‘Sodišča’,
ki bi lahko postalo svet zase in se izrodilo v preveč ‘svojeglavo’ instituci-
jo, ki bi lahko izdala kako odločbo, ki ne bi bila pogodu državi članici.
Toda zanimivo je, da je šla večina pobud na konvenciji v smer podaljša-
nja mandata, in sicer nekatere na osem let,33 velika večina pa na devet34

let, toda v obeh primerih brez možnosti za ponovno imenovanje, malo-
številni pa so zagovarjali podaljšanje mandata, vendar samo za sodnike
Sodišča Evropskih skupnosti, in sicer na devet let brez možnosti za po-
novno imenovanje. 

Če smo zgoraj zapisali, da so v glavnem izstopale kake nenavadne po-
bude držav članic, lahko tukaj zapišemo ravno obratno. Najbolj sta izsto-
pali prav pobudi Evropske komisije in grškega predsedstva v Svetu EU,
ki predvidevata podaljšanje mandata na dvanajst let brez možnosti za
ponovno imenovanje, kar je ideja, ki je prišla iz vrst ‘Sodišča’, vendar na
konvenciji ni dobila podpore, saj nameravajo države članice še naprej ob-
držati popoln nadzor nad tem, kdo bo sodno odločal o njihovih zadevah.
Zato na tem področju, kot tudi pri načinu imenovanja sodnikov in gene-
ralnih pravobranilcev ni prišlo do nobenega napredka, pri čemer bi lahko
zapisali, da je bil motiv prezidija enak kot pri vprašanju imenovanj. 

OCENA

Osnovno vprašanje, ki smo si ga zastavili v naslovu članka, ali je bolj pri-
meren liberalen ali konservativen pristop, je dvomljivo. Na prvi pogled
bo vsak, še posebej pa kak mednarodni pravnik, rekel, da je bistveno to,
da so države članice dale koncesijo institucijam EU le za spremembo
manj pomembnih delov EU, kot so imena sodišč, pri katerih gre za re-
dakcijske popravke, naloge sodišč, pri katerih gre več ali manj za kopijo
veljavne ureditve in pristojnosti sodišč, pri katerih je odločilno, kar je za-
pisano v drugih delih ustave, in ne kaj v 28. členu, kar je argument za
majhno pozornost držav članic temu členu. Pri dveh bistvenih vpraša-
njih, načinu imenovanja in mandatu sodnikov ter generalnih pravobra-
nilcev, pa ni bilo sprememb,35 tako da rešitve niti niso tako presenetljive,
saj je delitev dela pri oblikovanju ‘novega’ člena o ‘Sodišču’ torej taka, da
države članice še naprej ostajajo ‘gospodarji pogodb’ (‘ustave’), kar je po-
gosto slišati tudi na kakih domačih seminarjih ali celo v javnosti, ko nas
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33 Brok in drugi.
34 Andriukaitis in drugi, Berger, Duff in ostali, Duhamel in ostali, Haenel, Azevedo,

McAvan, leksy, Paciotti in drugi, Queiro in de Villepin. 
35 Države članice so v tem delu popolnoma ignorirale zaključke delovne skupine o pri-

hodnji ureditvi Sodišča (Final report; 2003, 3), ki jo je na konvenciji vodil Antonio Vi-
torino, komisar za pravosodje in notranje zadeve.



147

skušajo o tem vztrajno prepričevati kaki visoki vladni uradniki. Vendar
menim, da te pripombe niso utemeljene, ker izhajajo iz precej zgrešene-
ga izhodišča, kar dokazuje tudi to, da je diskusija o ‘Sodišču’ v glavnem
potekala v okviru institucij Unije. Tako pri pisanju člena o ‘Sodišču’ prav
gotovo ni zanemarljiva predvsem vloga Evropskega parlamenta oziroma
njegovih poslanskih skupin. Za tako pozitivno ravnanje parlamenta
lahko najdemo več motivov. ‘Sodišče’ je pogosto edino sredstvo za vars-
tvo pravic Evropskega parlamenta oziroma njegovih poslancev, saj ga šči-
ti pred močnim Svetom EU in precej samostojno Evropsko komisijo. ‘So-
dišče’ je v preteklosti z izdanimi odločbami večkrat razširilo pristojnosti
Evropskega parlamenta, tako da mu je na primer priznalo aktivno36 in
pasivno37 legitimacijo, ki je parlament na podlagi ustanovitvenih pogodb
in volje držav članic ni imel. Ne gre niti pozabiti, da so članice in člani
prezidija konvencije tudi člani poslanskih skupin Evropskega parlamen-
ta, v veliki večini sicer iz skupine evropskih ljudskih strank, kar je po
mojem mnenju bolj postranskega pomena, saj je iz določbe 28. člena
očitno, da je kvaliteta pisanja prevladala nad kvantiteto pobud in torej
pri oblikovanju člena ni šlo za sistem glasovanja ali preglasovanja, niti ni
pozicija odločala proti opoziciji, ampak so bili motivi bolj pragmatični,
zelo veliko težo pri pisanju pa so imeli tudi strokovnjaki. Zato je v tem
kontekstu bistveneje to, da se je poslancem Evropskega parlamenta en-
krat v življenju ponudila priložnost, da lahko samostojno vlagajo zakono-
dajne pobude, kar za njih ni tako običajno početje kot je za poslance v
nacionalnih parlamentih. To so bili morda motivi za to, da so vložili sa-
mostojno ali prek poslanskih skupin kar 40 odstotkov vseh pobud za
amandmaje,38 razen tega pa je bil na ta način močno izražen tudi demo-
kratični element konvencije, ker poslanci zastopajo prebivalce Unije,
tako da je bil na ta način izpolnjen tudi eden od pomembnih ciljev kon-
vencije. Na drugem mestu po številu amandmajev so države članice, ki
so tudi vložile kar lepo število pobud za amandmaje.39 Oba primera ka-
žeta, da se eni in drugi zavedajo kakšno vrednost ima ‘Sodišče’ v institu-
cionalni arhitekturi Unije, saj je ‘Sodišče’ za velike in majhne države čla-
nice pogosto edino sredstvo za zavarovanje njihovih pravic. Ene ali druge
so lahko v Svetu EU preglasovane, tako da oboje posvečajo dolžno spo-
štovanje do te institucije. Zato je to eden od glavnih razlogov, da se drža-
ve članice pri vlaganju pobud za amandmaje niso delile na velike in
majhne kot se je to dogajalo pri reformiranju nekaterih drugih institucij,
pri katerih je bila ta delitev zelo očitna, kot recimo pri vprašanju števila
komisarjev ali rotirajočega predsedstva. 

V tej zvezi je zanimivo, da tega mnenja z državami članicami očitno in
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36 European Parliament v. Council (Chernobyl), zadeva C-70/88 (1990) ECR I-2041.
37 Parti Ecologiste ‘Les Verts’ v. European Parliament, zadeva C-294/83 (1986) ECR 1339.
38 Skupno kar 17 od 42. Niso jih vložila le Nizozemska, Luksemburg in Danska.
39 Skupno 12 od 42.
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žal ne delijo tudi države kandidatke. Od desetih držav kandidatk Romu-
nije, Bolgarije in Turčije, so pobude za amandmaje vložile le Češka, Polj-
ska, Litva in Romunija. To pa ne odraža le nizke stopnje ozaveščenosti o
koristnosti in pomembnosti ‘Sodišča’, ampak vložene pobude za amand-
maje kažejo tudi na zelo šibko poznavanje ureditve in pristojnosti ‘Sodiš-
ča’. Opaziti je tudi pomanjkanje izkušenj pri lobiranju za lastne predlo-
ge, saj so države kandidatke pobude za amandmaje praviloma vlagale
prek poslanskih skupin Evropskega parlamenta. Pridružile so se pobu-
dam in idejam svojih kolegov v evropskih strankah in niso imele svojih,
kar je bila zagotovo ena od zamujenih priložnosti tudi za Slovenijo. Drža-
ve kandidatke pa tudi niso zasledovale interesov svojih držav, ampak
interese evropskih političnih strank, kar kaže na pomanjkanje izkušenj s
‘Sodiščem’. Verjetno se bo ta odnos v prihodnje korenito spremenil,
morda že pri prvem preglasovanju v Svetu EU o kakem vročem politič-
nem vprašanju, pri katerem bodo skušale poraženke popraviti vtis pred
domačo javnostjo in bodo vložile tožbo na ‘Sodišču’. Zato je upati, da
bodo takrat, čeprav bo ‘ura že odbila polnoč’, ‘Sodišču’, pač po inerciji,
posvetile nekoliko več pozornosti kot sedaj. 

Ugotavljamo, da so se evropske institucije, ki imajo na tak ali druga-
čen način večino članov v prezidiju, očitno odločile za bolj pragmatično
in modro rešitev in ne za radikalne posege v predlog ustavne pogodbe. S
tem so v bistvu pridobile večje možnosti, da jih države članice na med-
vladni konferenci podprejo. Zato bi bilo krivično, če bi ‘sintezo Sodišče’
gledali kot proizvod držav članic, če jo ocenjujemo po tem, kdo je ali
bolje rečeno ni prispeval bistvenega dela, ampak gre bolj za rešitve, ki
imajo realne možnosti za podporo. Zato je odgovor na vprašanje ali so
členi o Sodišču primerni, skorajda v celoti pritrdilen.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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VODENJE IZVRŠILNE OBLASTI 
V EVROPSKI UNIJI:

REFORMA PREDSEDOVANJA

ROMANA KOFLER IN KATJA REJEC-LONGAR1

UVOD: VPRAŠANJE UČINKOVITEGA VODENJA UNIJE

Izvršna oblast, s tem pa tudi »vodstvo EU«, je trenutno razdeljena med
(Evropski) Svet in Evropsko komisijo, s tem pa tudi med predsedstvi
obeh institucij. Z Amsterdamsko pogodbo (1997)2 je bila ustanovljena
nova funkcija Visokega predstavnika za Skupno zunanjo in varnostno
politiko (SZVP), ki na tem področju in pri predstavljanju Unije navzven
sodeluje s predsednikom Evropskega sveta. Kakršnakoli institucionalna
reforma, ki teži k bolj prepoznavnemu in učinkovitejšemu nastopanju Unije
navzven, v mednarodnem okolju, kot tudi navznoter, v interakciji s svojimi dr-
žavljani, mora zato nujno zajeti in upoštevati razmerja med vsemi tremi ključni-
mi funkcijami. Obravnavanje reforme le ene institucije, ločeno od druge,
tako ne more dati pravih rezultatov.

Namen prispevka je izpostaviti ključne predloge za reformo »vodenja
Unije«, s katerimi so se ukvarjali razpravljavci na Konvenciji o prihodno-
sti Evrope, s poudarkom na vprašanju oblike prihodnjega predsedovanja
Evropskemu svetu (ohranitev rotacije/uvedba stalnega predsednika) in
kako se bo ta reforma dopolnjevala s predlogi za manj številčno sestavo
Evropske komisije in s spremenjenim načinom izvolitve njenega pred-
sednika. 

Kljub temu da naj bi Konvencija kot metoda dela omogočala transpa-
rentnost pri sestavljanju Ustavne pogodbe in s tem preprečila konjske
kupčije med državami, je bila razprava o reformi institucij politično
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1 Romana Kofler, univ. dipl. politolog-mednarodni odnosi, MA (Hitotsubashi Univer-
za, Tokio), Katja Rejec-Longar, univ. dipl. iur. spec., višja svetovalka v Državnem
zboru RS in članica delovne skupine za strokovno podporo slovenskim članom Kon-
vencije (Task Force). Izražena mnenja in stališča predstavljajo osebne poglede avto-
ric.

2 Amsterdamska pogodba (1997) objavljena v Uradnem listu RS, Služba vlade RS za
evropske zadeve, Vlada RS – Služba za zakonodajo, Temeljni akti Evropskih skup-
nosti: Amsterdamska pogodba, prečiščeni besedili Maastrichtske in Rimske pogod-
be. Ljubljana, 2002.
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kupčkanje, pri čemer ni šlo le za dilemo, ali je z reformami institucij mo-
goče ohraniti institucionalno ravnotežje in katera institucija bo imela
osrednjo vlogo (Komisija ali Evropski svet – komunitarna ali bolj med-
vladna Unija), ampak se je razprava nagnila tudi k polarizaciji stališč in
merjenju moči med majhnimi in srednjevelikimi članicami ter državami
pristopnicami na eni strani in velikimi članicami Unije na drugi. Prvi
»blok« držav je zagovarjal ohranitev rotacijskega sistema predsedovanja
Evropskemu svetu (ES), medtem ko so velike države podprle predlog za
stalnega predsednika ES; pri Komisiji so male države zagovarjale načelo
ena država – en komisar, velike države pa so podpirale predloge manjše-
ga števila komisarjev, ki bi zagotavljali učinkovito delo Komisije.

Čeprav se je na površen pogled zdelo, da imamo opraviti s polarizacijo
stališč med velikimi in malimi državami in le z »ali–ali« opcijami, so
predlogi za reformo institucij veliko bolj kompleksni in teza pričujočega
prispevka je, da bo končen kompromis, dosežen v okviru medvladne
konference, vseboval kombinatorne rešitve, sprejemljive za večino članic,
ne pa radikalne opcije predlogov, v katere se zdi, da sta se na začetku
razprave o institucijah vkopala dva »bloka« držav.

I. EVROPSKI SVET (ES)

Sedanja ureditev vodenja Evropske unije

Evropski svet je formalno pravno podlago dobil s Pogodbo o Evropski uniji
(PEU),3 medtem ko so pred njo zasedanja na vrhu potekala neformalno.
Zaradi svoje vloge – Uniji daje spodbudo za razvoj, za katerega določa
tudi splošne politične smernice (člen 4, PEU) – in po svoji sestavi (pred-
sedniki vlad in šefi držav članic) je eden najpomembnejših organov
Unije. Ohlapna opredelitev vloge ES v skupnih določbah PEU-ja je v inte-
resu držav članic, saj jim ta prožnost omogoča različno manevriranje v si-
stemu odločanja Unije. Skozi zgodovino evropske integracije je Evropski
svet sprejemal odločitve, ki so bile ključne za politični razvoj EU, kot je
na primer odločitev za neposredne volitve v Evropski parlament, za
uvedbo enotne evropske valute in Evropskega denarnega sistema, tudi
sklepna pogajanja o zadnjih štirih revizijah ustanovitvenih pogodb so se
odvijala na sestankih ES v Luksemburgu 1985 (Enotna evropska listina),
v Maastrichtu 1992 (Pogodba o Evropski uniji), v Amsterdamu 1997 (Am-
sterdamska pogodba) in Nici 2000 (Nicejska pogodba) (Grilc, Ilešič,
2001: 173–174). Poleg tega Pogodba o Evropski uniji (PEU) in Pogodba o
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3 Pogodba o Evropski uniji (1992) (Maastrichtska pogodba); objavljena v: Uradnem
listu RS, Služba vlade RS za evropske zadeve, Vlada RS – Služba za zakonodajo, Te-
meljni akti Evropskih skupnosti: Amsterdamska pogodba, prečiščeni besedili Maa-
strichtske in Rimske pogodbe. Ljubljana, 2002.
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ustanovitvi Evropske skupnosti (PES)4 še na nekaterih mestih določata
naloge oziroma pristojnosti ES, kakor je na primer določitev načel in
smernic skupne zunanje in varnostne politike (člen 13, PEU) ali razprava
o grobih smernicah ekonomske politike Evropske skupnosti in držav čla-
nic (člen 99 (2) PES).

Funkcije predsedovanja ES

S Pogodbo o Evropski uniji so se do tedaj opredeljene funkcije predsedstva,
ki so veljale za predsedovanje Svetu, razširile tudi na Evropski svet.
Funkcije predsedovanja Svetu so bile opredeljene že s Pogodbo o ustanovi-
tvi Evropske skupnosti, ki v členu 203 določa, da države članice izmenoma
prevzamejo funkcijo predsednika Sveta za dobo šestih mesecev po vrstnem
redu, ki ga soglasno določi Svet. Funkcije predsedstva podrobneje niso do-
ločene s pogodbo, pač pa v Poslovniku Sveta.5 Ta med drugim določa, da
predsedstvo pripravlja, sklicuje in vodi sestanke Sveta na vseh ravneh, od
delovnih skupin do zasedanj ministrskega Sveta ter podpisuje pravne
akte, sprejete na zasedanjih. Predsedujoči je odgovoren, da delo na zase-
danjih poteka gladko, usklajuje nasprotujoče si interese držav članic in
deluje kot posrednik ter sklepa kompromisne predloge. Predsedujoči
Svetu le-tega predstavlja v interakciji z drugimi institucijami. Ob začetku
in koncu predsedstva predsednik vlade predsedujoče države na plenar-
nem zasedanju Evropskega parlamenta predstavi program predsedstva
ter zaključno poročilo, ministri predsedujoče države pa v času predseds-
tva nastopajo pred odbori Evropskega parlamenta (glej še Požar, 2003). 

Čeprav se primarna naloga predsedstva – organizacija in predsedova-
nje tako ES kot ostalim formacijam Sveta in njihovim podrejenim tele-
som – zdi bolj proceduralnega značaja, ne gre podcenjevati vpliva pred-
sedstva na določanje časovnice, dnevnega reda in vsebine sestankov
(Evropskega) Sveta. S PEU je predsedstvo dobilo tudi pristojnosti na po-
dročju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP). Tako predsedstvo
zastopa Unijo v zadevah SZVP-a in je odgovorno za izvajanje odločitev,
sprejetih skladno s tem naslovom; v tej funkciji pa izraža tudi stališča
Unije v mednarodnih organizacijah in na mednarodnih konferencah
(PEU, člen 18). Predsedstvo je tako odgovorno tudi za t. i. politični dialog
z državami, mednarodnimi organizacijami ter regionalnimi skupinami. 
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4 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (Rimska pogodba, 1957) objavljena v:
Uradnem listu RS, Služba vlade RS za evropske zadeve, Vlada RS – Služba za zako-
nodajo, Temeljni akti Evropskih skupnosti: Amsterdamska pogodba, prečiščeni be-
sedili Maastrichtske in Rimske pogodbe. Ljubljana, 2002.

5 Rules of Procedure of the Council, Official Journal of the European Communities L
230/7 (Brussels, 28. August 2002).
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ROTACIJSKO PREDSEDOVANJE ES

Sedanji vrstni red predsedovanja je bil določen z odločbo Sveta s 1. 1.
1995,6 in sicer: Italija, Irska, Nizozemska, Luksemburg, Velika Britanija,
Avstrija, Nemčija, Finska, Portugalska, Francija, Švedska, Belgija, Špani-
ja, Danska, Grčija. Januarja 2002 sta Nemčija in Finska mesti zamenjali.
Po širitvi leta 1995 je bil namreč uveden nov sistem rotacije, katerega cilj
je, da »trojka«, sestavljena iz preteklega, sedanjega in bodočega pred-
sedstva, vedno vsebuje veliko državo članico.7 Države so bile tako razde-
ljene med velike in male, v vsaki skupini pa uvrščene po abecednem
redu. Vrstni red je bil določen tako, da sta vsaki veliki državi sledili dve
majhni (Požar, 2003: 17). 

Generalni sekretariat Sveta je, kljub resnim razpravam o reformi ob-
stoječega sistema rotacijskega predsedovanja, oblikoval tudi vrstni red
rotacije z novim številom članic, ki upošteva tako načelo abecednega
vrstnega reda kot razdelitve na velike in male države. Vrstni red rotacije 
z desetimi novimi članicami bi bil naslednji: Irska, Ciper, Nizozemska,
Latvija, Litva, Velika Britanija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Malta,
Avstrija, Francija, Finska, Portugalska, Poljska, Slovenija, Slovaška, Špa-
nija, Švedska, Belgija, Italija, Češka republika, Danska, Estonija in Grči-
ja.8 Če bi države predsedovale po omenjenem sistemu, bi že na začetku
predsedovalo nekaj novih držav članic, kar pa do sedaj ni bila praksa.
Dansko predsedstvo je tako predlagalo, da je potrebno sprejeti tako odlo-
čitev, po kateri bodo nove članice prišle na vrsto šele dve ali tri leta po ši-
ritvi. Evropski svet je oktobra 2002 v Bruslju predlog danskega predseds-
tva podprl in sklenil, da se bo, v primeru ohranitve sistema rotacije,
sedanji vrstni red nadaljeval do konca leta 2006, o vrstnem redu pred-
sedstva po letu 2007 pa bo Svet sprejel odločitev najkasneje leto dni po
vstopu prve nove države (Požar, 2003: 17).

Slabosti in prednosti sedanjega sistema 
rotacijskega predsedovanja

že na vrhu ES v Sevilli9 so države sprejele nekaj pomembnih operativnih
izboljšav za povečanje učinkovitosti dela (Evropskega) Sveta.10 Na Kon-
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6 Translation of letter from Kare Halonen, Deputy Permanent Representatice of the
Federal Republic of Germany to the EU, to Peirre de Boissieu, Deputy Secretary-Ge-
neral of the Council of the EU. Coucil Doc. 5528/02 (POLGEN 1), 21. 1. 2002.

7 S tem namenom je bila Nizozemska obravnavana kot velika država članica.
8 Presidency Conclusions, Brussels European Council. Doc. SN 300/02, 24.–25. 10.

2002, str. 14.
9 Presidency Conclusions, Seville European Council. Doc. SN 200/02, 21.–22. 6. 2002,

str. 19–21.
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venciji o prihodnosti Evrope pa so se predlogi za korenitejšo reformo
predsedovanja ES – v smeri večje učinkovitosti in prepoznavnosti delova-
nja Unije – razvili v eno najpomembnejših in vročih razprav o institucio-
nalni reformi. Že Laekenska deklaracija o prihodnosti Evrope,11 ki je izposta-
vila kriterije večje demokratičnosti, transparentnosti in učinkovitosti
delovanja Unije, je namreč pod vprašaj postavila delovanje rotacijskega
predsedovanja Evropskemu svetu. 

Slabosti obstoječega sistema predsedovanja ES, ki so jih v svojih pred-
logih za uvedbo stalnega predsednika ES izpostavile predvsem velike dr-
žave članice Unije,12 so: 1) zmanjšana učinkovitost predsedstva zaradi večjega
števila pristojnosti in naraščajočega števila članic; 2) nezadostna prepoznavnost
in reprezentativnost Unije navzven: rotacijsko predsedstvo vnaša elemente
diskontinuitete pri predstavljanju Unije tako navzven, v interakciji z osta-
limi mednarodnimi akterji, kot tudi v odnosu do državljanov Unije; 3)
velik časovni razmik med posameznimi predsedstvi ene države, ki bi se v
Uniji 25-ih še povečal, saj bi po sedanjem sistemu rotacije vsaka država
članica prišla na vrsto za predsedovanje v intervalu dvanajstih let in pol,
obdobje, ki po besedah predsednika Konvencije, Giscarda d’Estainga,
krepko presega »politični spomin« vlad posameznih držav članic; 4)
predsedovanje predstavlja močan pritisk na državno administracijo posa-
meznih držav članic.

Po drugi strani pa predvsem manjše države in države pristopnice k
EU13 poudarjajo prednosti obstoječega sistema rotacijskega predsedstva:
1) enakost: sistem rotacijskega predsedstva zagotavlja, da nobena država,
ne glede na velikost, ne more izvajati dolgoročnejšega vpliva na (Evrop-
ski) Svet; države članice so, ne glede na velikost, enakopravno in perio-
dično vključene v predsedovanje Uniji; 2) simbolni pomen, ki se kaže v
dejstvu, da so države članice tiste, ki dobijo priložnost vodenja EU. Drža-
ve – to še posebej velja za nove članice – predsedovanje razumejo kot pri-
ložnost in izkaz odgovornosti; obenem je predsedovanje »proces učenja«,
ki dviguje stopnjo zavedanja o EU zadevah v državnih administracijah,
uspešno predsedovanje pa lahko prispeva tudi k mednarodnemu ugledu
države; 3) vključitev nacionalnih administracij v predsedovanje krepi demo-
kratičnost Unije, saj predsedovanje EU zadeve približa tako javnosti kot
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10 Pri oblikovanju dnevnega reda je večjo vlogo dobil Svet za splošne in zunanje zade-
ve, pri čemer so se zadeve razdelile na tiste, ki zahtevajo več vsebinske obravnave
na ravni ES, in tiste, ki tega ne zahtevajo. Prav tako je bila racionalizirana procedura
za pripravo zasedanj ES in številčnost delegacij držav, ki sodelujejo na zasedanjih. 

11 Laeken Declaration on the Future of the European Union, Annex 1 to Presidency
Conclusions, European Council Meeting in Laeken, 14.–15. December 2001. SN
300/1/01 REV1, 19–26.

12 Tu mislimo predvsem na francosko-nemški predlog, ki je užival podporo velikih dr-
žav članic EU: Italije, Španije, Velike Britanije; kot tudi Švedske in Danske)13. Glej
De Villepin, Fischer (2003), CONV 489/03. Glej še Agence Europe S.A., Bulletin
Quotidien Europe, 24. April 2003, str. 3.

13 Glej Benelux memorandum, CONV 457/02.
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medijem predsedujoče države in tako pozitivno vpliva na zavedanje jav-
nosti predsedujoče države o EU zadevah; 4) predsedujoča država ima pri-
ložnost, da izoblikuje svoje prioritete ter vpliva na dnevni red in vsebino
zadev, kar pa je lahko z vidika Unije tudi slabost, če se njeno delovanje
sprevrže v favoriziranje lastnih, parcialnih prioritet in interesov.

STALNI PREDSEDNIK ES

Pri utemeljevanju razlogov za uvedbo funkcije stalnega predsednika ES,
predlagatelji14 izhajajo iz stališča, da je za uspešno izvajanje nalog oziro-
ma pristojnosti ES, se pravi dajanja smernic za politični razvoj Unije in
predstavljanje Unije navzven, treba okrepiti njeno vodstvo. Funkcija stal-
nega predsednika ES z večletnim mandatom bi bila komplementarna
funkciji predsednika Evropske komisije (neke vrste »kohabitacija«), pri
čemer predlagatelji poudarjajo, da se pristojnosti stalnega predsednika
ES ne bodo kakorkoli pokrivale s pristojnostmi predsednika Komisije,
kot tudi ne bodo posegale v pristojnosti evropskega zunanjega ministra.
Pristojnosti stalnega predsednika ES se namreč ne bi bistveno razlikova-
le od dosedanjih (kot smo jih opredelili iz Poslovnika Sveta zgoraj); večjo
vlogo pa bi imel na področju predstavljanja Unije navzven in bi tako
predstavljal pomemben faktor »dodane vrednosti« pri prepoznavnosti
Unije v mednarodni skupnosti in nasproti svojim državljanom. Način iz-
bire kandidatov za predsednika ES in njegove izvolitve bi moral upošte-
vati načelo enakosti držav članic, pri čemer se večina predlogov konkret-
neje ne opredeli o načinu izvolitve predsednika.

Francosko-nemški predlog15

Bistvo francosko-nemškega predloga (januar 2003) je, da se zavzema tako
za oblikovanje stalnega predsednika ES in evropskega zunanjega mini-
stra (ki naj ne bi posegala drug drugemu v delo) kot za krepitev neodvi-
sne funkcije predsednika Evropske komisije (izvolil naj bi ga EP). 

Predsednika ES bi s kvalificirano večino izvolile države članice za ob-
dobje dveh let in pol z možnostjo podaljšanja mandata na pet let. Funkci-
jo bi opravljal profesionalno, skrbel za učinkovito delovanje ES, pri če-
mer je poudarek na spremljanju uspešnosti implementiranja odločitev, ki
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14 Tu mislimo predvsem francosko-nemški predlog (Glej: De Villepin, Fischer, Conv
489/03), ki je imel podporo velikih držav članic EU: Italije, Španije, Velike Britanije;
kot tudi Švedske in Danske.

15 Secretariat, The Convention: Contribution by Mr. Dominique de Villepin and Mr.
Joschka Fisher, members of the Convention. Conv 489/03, Brussels, 16. January
2003. 



155

jih sprejme ES in predstavljanju Unije na mednarodnem prizorišču (med-
tem ko bi bil evropski zunanji minister zadolžen predvsem za tekoče za-
deve na področju SZVP-ja). Francosko-nemški predlog podrobneje ne
opredeljuje statusa predsednika ES kot tudi ne govori o načinu izbire
kandidatov, o katerih bi potem glasovale države članice. Je pa predlog v
veliki meri odprl pot za nadaljnjo razpravo o možnih različicah uvedbe
stalnega predsednika ES, čeprav so se ideje o »predsedniku ES« pojavlja-
le že pred tem, na primer britanski predlog Ustavne pogodbe, ki ga je
predstavil Peter Hain oktobra 2002 že govori o »predsedniku ES« in ne
več o »predsedstvu ES«.16

Odzivi na francosko-nemški predlog so bili pri večini članov Konvenci-
je kritični, zato so marca 2003 francoski predstavniki na Konvenciji pred-
stavili dopolnjen francosko-nemški predlog, ki je upošteval predloge in
pripombe iz razprav. Predlog posebej izpostavlja naslednje elemente
funkcije stalnega predsednika: Prvič, pomen enakovrednega partnerstva s
predsednikom Evropske Komisije, v sodelovanju s katerim pripravlja osnu-
tek večletnega strateškega programa Unije; drugič, funkcija stalnega
predsednika ne pomeni poseganja v pristojnosti ostalih funkcij ali na področ-
ja ostalih institucij; pri čemer predlog posebej izpostavlja, da stalni pred-
sednik ES ne bo posegal v pristojnosti »evropskega ministra za zunanje zade-
ve«: na področju SZVP-ja je evropski minister za zunanje zadeve tisti, ki
Svetu za zunanje odnose predlaga temeljne smernice SZVP-ja, vključno z
obrambno politiko, s ciljem, da jih nato sprejme Evropski svet. Stalni
predsednik ES tudi ne bi posegal v delo Sveta ministrov, kadar je ta v zakono-
dajni vlogi; ne predseduje Svetu za splošne zadeve in ne zagotavlja koor-
dinacije med predsedniki formacij Sveta (to funkcijo bi opravljal pred-
sednik Sveta za splošne zadeve); tretjič, zagotavljanje večje in dolgoročnejše
mednarodne zastopanosti in vpliva EU: predsednik ES navezuje stike s
predsedniki držav ali vlad tretjih držav in ob upoštevanju institucional-
nega ravnotežja zagotavlja mednarodno zastopstvo Unije; skupaj s pred-
stavniki Komisije in Sveta za zunanje zadeve se udeležuje srečanj na
vrhu med EU in tretjimi državami in mednarodnih srečanj na vrhu (npr.
skupine G8); medtem ko gospodarska politika ostaja izključno pristoj-
nost Unije. Za uresničevanje te pristojnosti je pooblaščena Komisija, ki ji
mandat za pogajanja daje Svet za zunanje odnose. Predsednik Evropske-
ga sveta na tem področju nima nikakršnih pristojnosti.

Dopolnjen predlog tako gradi predvsem na ideji, da lahko stalen pred-
sednik, razbremenjen nacionalnih funkcij, bolje prisluhne političnim
problemom Unije, se posveti mednarodni vlogi predsednika ES in tako
zagotavlja kontinuiteto pri predstavljanju navzven. Predlog tudi poudarja
povečanje sodelovanja in kohezije med institucijami Unije (na primer tri-
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16 Secretariat, The Convention: Contribution by Mr Peter Hain, member of the Con-
vention. »Constitutional Treaty of the EU«. Conv 345/02, Brussels, 16. October
2002.
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partitna srečanja med predsednikom ES, Komisije in EP, na katerih sku-
paj začrtajo delovne aktivnosti Unije). Dopolnjen predlog je nejasen pri
postopku izbire kandidata za izvolitev predsednika ES. Na skrb malih dr-
žav, da je z odpravo rotacijskega predsedovanja okrnjena enakopravnost
držav, francoski predlog odgovarja s kompromisom: uvedba stalnega
predsednika ES na eni strani ter ohranitev rotacijskega predsedovanja v
formacijah Sveta ministrov na drugi, kar bi zagotovilo tudi periodično
vključenost državnih administracij v vodenje. Ravno iz slednjega lahko
sklepamo, da je bilo težišče tako francosko-nemškega predloga kot do-
polnjenega francoskega predloga predvsem v enotnejši in dolgotrajnejši
reprezentativnosti Unije v mednarodnem okolju, medtem ko se predloga
natančneje ne ukvarjata z reformo ostalih formacij Sveta ministrov.

Enoten »predsednik EU«: 
predlog o skupnem predsedniku ES in EK 

Predlog (Duff, 2002; Dini in Lequiller, 2003)17 sledi logiki vzpostavitve
evropskega zunanjega ministra z dvema klobukoma (ki je obenem pod-
predsednik EK in predsednik Sveta za zunanje zadeve). Združitev funk-
cije predsednika ES in EK bi odpravila sedanjo delitev izvršne oblasti
med ES in EK; omogočila bi večjo in optimalnejšo koordinacijo politik;
Unija bi na svetovnem prizorišču resnično lahko dobila »en glas«.

Kljub naštetim prednostim, obstaja kar nekaj zadržkov glede enojnega
predsednika EU. Združitev funkcij v eni osebi bi novemu predsedniku
Unije dala velika pooblastila (na primer na področju oblikovanja tako
dolgoročne strategije razvoja znotraj ES kot pri oblikovanju srednjeroč-
nih smernic v okviru EK, odločal bi o razdeljevanju portfeljev posamez-
nim komisarjem; kot predsednik Komisije bi bil predlagatelj politik ipd.).
Zato se nujno zastavlja vprašanje učinkovitega nadzora nad njegovim de-
lovanjem. Ker bi ga izvolile države članice, bi bil odgovoren Evropskemu
svetu; Evropski parlament, ki po sedanji ureditvi preko nezaupnice (člen
201, PES) nadzoruje delovanje predsednika Komisije in komisarjev, pa bi
izgubil del pristojnosti na tem področju. Institucionalno ravnotežje bi
bilo porušeno na škodo EP.

Omenjeni deficit legitimnosti in nenadzorovanih pristojnosti, ki bi se
lahko pojavil pri enotnem predsedniku Komisije in ES, v primeru, ko bi
ga izvolil le ES in bi bil (tudi kadar v vlogi predsednika Komisije) odgovo-
ren le ES, je korigiral predlog evroposlanca A. Duffa in italijanskega po-
slanca A. Dinija,18 ki sta izpeljala opcije izvolitve stalnega predsednika, v
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17 Secretariat, The Convention: Contribution by Mr Andrew Duff and Mr. Lamberto
Dini, members of the Convention. »A proposal for a Unified Presidency«. Conv
524/03, Brussels, 31. January 2003.

18 Ibid.
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katerem sodelujeta tako ES kot EP (dvojna legitimnost): 1) opcija A:
predlagal bi ga Evropski svet s kvalificirano večino, upoštevajoč politično
strukturo EP; EP z večino potrdi ali zavrne predlog; 2) opcija B: posamez-
ne države članice oblikujejo predloge za kandidate, o katerih z navadno
večino odloča posebno elektorsko telo, sestavljeno iz evroposlancev in
predstavnikov nacionalnih parlamentov (t. i. Kongres). 

Tako dopolnjen predlog kaj lahko predstavlja dober kompromis med
dosedanjimi nasprotujočimi si idejami o reformi predsedovanja in ustre-
za večini do sedaj izpostavljenih kriterijev, ker 1) zagotavlja učinkovitost in
kontinuiteto ter konsistentnost delovanja, saj ima enega voljenega stalnega
predsednika Unije. Problem demokratične legitimnosti predlog odpravlja
s predstavitvijo dveh opcij volitev predsednika; 2) definira postopek odpo-
klica predsednika: odpoklicati bi ga bilo mogoče ali na predlog ES ali na
predlog EP in potem, ko odpoklic potrdita obe instituciji; 3) ohranja rotaci-
jo na ravni Zakonodajnega sveta in Odbora stalnih predstavnikov (Coreper) ter
natančno definira pristojnosti predsednika Zakonodajnega sveta, ki so
pomembne, podobne pristojnostim predsednika EP. Ostalim formacijam
predsedujejo stalni predsedniki, ki so obenem podpredsedniki Komisije;
4) odpravlja možnost rivalstva med dvema predsednikoma ES in EK ter ob-
enem zmanjšuje/šibi vlogo predsednika ES, saj bi enoten predsednik
moral več časa posvetiti vlogi predsedovanja Komisiji.

Predlog Predsedstva Konvencije19

Čeprav je bila politična razprava o reformi bodočega predsedovanja ES
burna že ob predstavitvi francosko-nemškega predloga za stalnega pred-
sednika ES,20 je šel formalni predlog Predsedstva Konvencije v osnutkih
členov Ustavne pogodbe še nekoliko dlje.21 ES naj bi imel stalnega pred-
sednika (»Chair«), ki ga člani ES izvolijo s kvalificirano večino za dve leti
in pol z možnostjo enkratne ponovitve. Predlog za predsednika postavlja
še dodaten pogoj, in sicer da mora biti oziroma je bila oseba član ES naj-
manj dve leti. Predsednik na področju SZVP-a zagotavlja, da bo Unija na
njegovi ravni učinkovito zastopana. ES se lahko s konsenzom odloči, da
bo ustanovil poseben odbor, ki bi ga sestavljali trije člani ES, izbrani na
podlagi enakovredne rotacije. 
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19 The Praesidium, The Convention: Institutions – draft articles for Title IV of Part I of
the Constitution. Conv 691/03, Brussels, 23. April 2003.

20 Francosko-nemškemu predlogu je na Konvenciji nasprotovalo kar 70 % od 94 navzo-
čih članov Konvencije.

21 Treba je poudariti, da je bil predlog Predsedstva še vedno manj radikalen kot prvi
predlog predsednika Konvenciie Giscarda, ki je najvišjo oblast v Uniji priznaval
Evropskemu svetu ter ES postavil na prvo mesto med institucijami. Prvotni Giscar-
dov predlog je predvideval tudi stalnega podpredsednika in odbor, ki bi ga sestavlja-
li predsednik, podpredsednik, dva člana ES na podlagi rotacije in predsedniki for-
macij Sveta ministrov.
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ALTERNATIVNI PREDLOGI IZBOLJŠANJA 
OBSTOJEČEGA SISTEMA ROTACIJE

Predlog Evropske komisije – 
ohranitev rotacijskega predsedovanja22

Zanimivo je, da predlog Komisije problema ne vidi v sedanjem sistemu
rotacijskega predsedovanja, ampak reformo izvaja iz vprašanja, kako do-
seči večjo medinstitucionalno koordinacijo pri načrtovanju dela Unije ob hkrat-
nem spoštovanju neodvisnosti pristojnosti in dela posameznih institucij.
Medinstitucionalni dialog se navezuje na usklajevanje večletnega strateškega
programa Unije, ki ga na predlog Komisije oblikujejo Evropski parlament,
Svet in Komisija skupaj in ga nato potrdi Evropski svet. Tako oblikovan
večletni program je lahko dobra osnova za izvajanje predsedovanja Uniji
v smislu zagotavljanja večje kontinuitete in dvigovanja ravni učinkovito-
sti rotirajočega predsedovanja ES. Komisija zato v svojem predlogu zago-
varja ohranitev rotacije na ravni Evropskega sveta, Sveta za splošne zade-
ve in Odbora stalnih predstavnikov (Coreper); za ostale formacije Sveta
pa predlaga stalnega predsednika, ki ga za obdobje enega leta iz svojih
vrst izvolijo ministri posamezne formacije Sveta. 

Predlog malih držav (marec 2003):23

ohranitev rotacije predsedovanja

Predlog malih in srednje velikih držav je bil neposreden odgovor na
predloge o stalnem predsedniku in kot tak ni prinesel posebnih alterna-
tivnih rešitev za reformo predsedovanja ES. Podpisalo ga je šestnajst
vladnih predstavnikov manjših držav (članic, pristopnic in kandidatk),24

ki se v predlogu opirajo na načela Laekenske deklaracije (demokratičnost,
transparentnost in legitimnost) in izpostavljajo pomen ohranitve ravno-
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22 Communication of the Commission on the Institutional Architecture: For the Euro-
pean Union: Peace, Freedom, Solidarity. COM (2002) 782 final/2, Brussels, 11. 12.
2002.

23 Secretariat, The Convention: Contribution by representatives of small states »Refor-
ming the Institutions: Principles and Premises« Conv 646/03, Brussels, 28. March
2003.

24 Poleg 10-ih pristopnic (Ciper, Češka republika, Estonija, Litva, Latvija, Madžarska,
Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija) so skupno pobudo o institucionalni ureditvi EU
na Konvenciji (CONV 646/03) podpisale še kandidatka za članstvo Bolgarija ter čla-
nice EU: Avstrija, Danska, Irska, Finska, Portugalska in Švedska (Švedska in Dan-
ska sta pripravljeni preučiti tudi predloge o stalnem predsedniku ES). K skupini
šestnajstih podpornic je treba prišteti še Grčijo, ki trenutno predseduje in se zato
formalno ni pridružila pobudi ter države Beneluksa, ki so že decembra 2002 predsta-
vile podobno pobudo (»Benelux memorandum«, CONV 457/02). 
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težja med institucijami Unije, zlasti pa spoštovanje načela enakosti držav
članic in njihove enakovredne vloge pri predsedovanju ES. Zato se, po-
dobno kot predlog Komisije zgoraj, zavzemajo za ohranitev sistema rota-
cije med državami, vsaj na ravni ES, Sveta za splošne zadeve in Odbora
stalnih predstavnikov (Coreper). 

Pobudnice poudarjajo, da so že zaključki vrha ES v Sevilli (junij
2002)25 nakazali pot k povečanju učinkovitosti in kontinuitete predsedo-
vanja s tem, ko so med drugim določili tesnejše sodelovanje med posa-
meznimi predsedstvi. Enakovredna rotacija predsedovanja držav zago-
tavlja vnos svežih idej, preprečuje usmerjanje energije in časa v volitve
predsednika ES in je simbol enakosti držav ter most med državljani in
Unijo. Pobuda ne komentira dejstva, da bi po širitvi in ohranitvi sedanje-
ga sistema rotacije vsaka država članica prišla na vrsto za predsedovanje
v intervalu 12-tih let in pol. Prav velik časovni razmik med posameznimi
predsedovanji ene države članice je zadosten razlog za preučitev predlo-
gov »timskega predsedovanja«, kot jih predstavljamo v nadaljevanju.

»Kolektivno« rotirajoče predsedovanje26

Madžarski vladni predstavnik v Konvenciji, Péter Balázs, je predlagal
»kolektivno« predsedovanje skupine štirih držav (dve + dve) za obdobje enega
leta. Po obdobju šestih mesecev bi prvo dvojico zamenjali drugi dve drža-
vi. Časovni interval, v katerem bi vsaka država članica prišla na vrsto za
predsedovanje, bi se tako zmanjšal na šest let (podobno kot je sedaj v EU
s 15 članicami 6,5 let). Timsko predsedstvo bi si glede na izkušnje in spo-
sobnosti posameznih držav med seboj razdelilo predsedovanje posamez-
nim formacijam Sveta.

Balázs v predlogu išče kompromis med kriteriji, ki jih zagovarjajo
male in srednjevelike države na eni strani – z ohranitvijo rotacije dvojic
bi bilo izpolnjeno načelo enakosti držav; po drugi strani pa bi bilo kriteri-
jem iz predlogov velikih držav po stabilnosti in kontinuiteti predsedovanja
zadoščeno s podaljšanjem mandata predsedovanja; konsistentnost ter
učinkovitost pa zagotovljeni s tesnim sodelovanjem in menjavo predsedu-
jočih dvojic. Kljub temu predlog ne rešuje morebitnih trenj in kompeti-
tivnosti med dvema dvojicama pri organiziranju predsedovanja, pri dolo-
čanju predsedovanja formacij Sveta in uskladitvi prioritet predsedovanja.
Večje učinkovitosti in prepoznavnejšega predstavljanja Unije navzven
predsedovanje dveh dvojic prav tako ne zagotavlja. 

Balázsovemu predlogu podoben je model, ki povezuje uvedbo funkcije
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25 Glej stran 5.
26 Secretariat, The Convention: Contribution by Mr Peter Balasz, member of the Con-

vention: Proposal on a ‘Four wheel drive’ rotating Presidency of the Council. Conv
524/03, Brussels, 31. January 2003.
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predsednika Evropskega sveta s »kolektivnim predsedovanjem« posameznim
formacijam Sveta, ki bi si ga med seboj razdelile posamezne države članice
po načelu enakovredne rotacije in za daljše časovno obdobje (Blair, 2002;
Hain, 2002). Britanski predstavnik v Konvenciji, P. Hain, je tako predla-
gal, da bi se oblikovale skupine štirih držav članic, ki bi predsedovale
Svetu za obdobje dveh let. Člani predsedujoče skupine bi rotirali pri
predsedovanju formacijam Sveta na pol leta.27 Sestava skupine predse-
dujočih »četvork« bi morala upoštevati kriterije geografske lege, velikosti,
novih/starih članic ipd. Evropski svet in Svet za splošne zadeve bi imela
stalnega predsednika, kar bi zadostilo kriterijem večje kontinuitete in
učinkovitejše koordinacije dela ES. Hain v predlogu poudarja, da se me-
todi izvolitve predsednika določene formacije Sveta in rotacija v ostalih
formacijah Sveta ne izključujeta, zato je vredno razmisliti o kombiniranju
obeh metod. 

Iskanje možnih scenarijev kot odgovor na predlog Predsedstva
Konvencije za Ustavno pogodbo, ki so še lahko sprejemljivi 

za Slovenijo in ostale male in srednje velike države

Izhodiščna pogajalska pozicija Slovenije v fazi, ko je bil na mizi prvi os-
nutek členov o institucijah, je bila zavzemanje za ohranitev sistema rotacije
predsedovanja, saj ji, kot majhni državi in novi bodoči članici Unije, pri-
ložnost predsedovanja Unije pomeni ne le dokaz zaupanja s strani Unije,
ampak je predsedovanje lahko priložnost izkaza odgovornosti svojega delo-
vanja in je hkrati »proces učenja«, ki tako državni administraciji kot držav-
ljanom približa delovanje Unije.

Po drugi strani pa je bilo iz razprav Evropske konvencije že mogoče
sklepati, da so načrti o bodočem razvoju in političnem ustroju Unije ambiciozni
in zahtevajo institucionalne nastavke, ki bodo omogočili delovanje Unije kot
učinkovite integracije sui generis tudi v pogojih razširjenega članstva.

Treba je tudi upoštevati, da je z nadaljevanjem procesa večje komunitari-
zacije zunanje in varnostne politike EU, kot jo predvideva osnutek Ustavne
pogodbe, komplementarna posledica tudi ta, da mora Unija tako navzven,
v interakciji z mednarodnimi akterji kot navznoter, v odnosu do državljanov
Unije, zagotavljati prepoznavnejše in učinkovitejše vodenje. Slednje pa je ne-
posredno povezano (poleg močnega predsednika Komisije in nove funk-
cije zunanjega ministra Unije) s predlogom o stalnem predsedniku ES. 

Pri razmisleku o tem, v kakšni obliki bi bil predlog ugoden in sprejem-
ljiv za Slovenijo ter ostale manjše države v Uniji, je treba izpostaviti na-
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27 Hain je v predlogu računal na osem formacij Sveta, končni Osnutek pogodbe pa jih
je oklestil na Svet za zakonodajo in splošne zadeve ter Svet za zunanje zadeve (člen
I-23; IV. poglavje). Čeprav obstaja določilo, da ES lahko sprejme odločitev za vzpo-
stavitev dodatnih formacij Sveta, Hainova »matematika« rotacije »četrvork« vseeno
ne vzdrži. 
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slednje dileme. Prvič, kako zagotoviti le koordinacijsko, torej šibko vlogo stal-
nega predsednika ES. Odgovor na to je lahko krepitev funkcije zunanjega
ministra Unije, ki bi postal močna politična figura Unije in kredibilen
partner pri zastopanju Unije v mednarodnem prostoru. Po drugi strani bi
vlogo predsednika ES lahko »nadzirala« koordinativna skupine treh (t. i.
»odbor«), kjer bi se na čelu enakopravne rotacije menjavali predstavniki
držav članic v ES. Rotiranje v odboru bi tako razširilo možnosti soodloča-
nja držav članic pri predsedovanju. Drugič, velja podvomiti, ali ni časovno
obdobje enega predsedovanja, ki traja v predlogu Predsedstva dve leti in pol
z možnostjo podaljšanja, predolgo in bi ga bilo treba omejiti na le en man-
dat (dve leti in pol). Tretja dilema pa je, ali naj bo kandidat za stalnega pred-
sednika izvoljen izmed sedanjih predsednikov vlad in šefov držav v ES ali naj
prihaja od zunaj? Večina predlogov, vključno s predlogom Predsedstva
(člen 16a) tudi ne določa natančno, kako naj bi bil kandidat za izvoljenega
predsednika ES imenovan. 

Omenjene dileme kaj lahko predstavljajo vir napetosti med državami
članicami; še posebej pri rešitvah, kjer bi bil predsednik imenovan izmed
uglednih oseb izven kroga predsednikov držav članic in vlad v ES, kar
uvaja predlog Predsedstva (člen 16a(1)), a je v razpravah na Konvenciji
naletel na močno opozicijo.28 Tu je na mestu vprašanje, ali bi tak kandi-
dat užival ustrezno podporo šefov vlad in držav v ES oziroma ali bi mu
uspelo vedno znova zagotoviti »mandat« (konsenz v ES) za predstavljanje
stališč petindvajseterice navzven. V francosko-nemškem predlogu je na
primer zapisano, da bi stalni predsednik, razbremenjen nacionalnih
funkcij, lahko bolje prisluhnil političnim problemom Unije in se posvetil
mednarodni vlogi predstavljanja Unije. To pa bi obenem lahko pomenilo
tudi močnejšo vlogo predsednika ES. Druga opcija – imenovanje oziroma
izvolitev izmed predsednikov vlad in držav članic ES bi formalno vsaki
državi omogočila enakopraven dostop do funkcije predsednika, ni pa nujno,
da bi kandidat manjše države dobil ustrezno podporo. Nenazadnje je za
Slovenijo kot tudi za ostale manjše in srednje velike države ključnega po-
mena, da zagovarjajo ohranitev načela rotacije, vsaj na ravni formacij Sveta in
tako ne dopustijo, da bi načelo rotacije izginilo iz prihodnje institucionalne ure-
ditve Unije. Zato velja zagovarjati kombinatorne predloge reforme predse-
dovanja Unije, ki ob uvedbi stalnega predsednika ES zagovarjajo ohra-
njanje rotacije na ravni formacij Sveta.
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28 Predvsem pri predstavnikih Beneluksa, Finske.
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II. EVROPSKA KOMISIJA

Volitve predsednika Evropske komisije

Laekenska deklaracija je izpostavila problem demokratičnega deficita v
Evropski uniji, ki naj bi bil najbolj pereč na področju institucij, predvsem
njihove neuravnoteženosti in posledično odtujitve volilnega telesa od
evropskih zadev29 (Bogdanor, 2001: 1). Razlog za pojav demokratičnega
deficita je, da razvoju Evropske unije v smeri naddržavnosti30 ne sledi v
zadostni meri demokratična odgovornost njenih institucij (Gustavsson,
1996). Če za primerjavo vzamemo federalne države, kot so na primer Švi-
ca, Nemčija in Avstrija, lahko ugotovimo, da se odločitve v teh državah
sprejemajo z večino, da ima zvezno pravo neposredne učinke in prevlado
nad pravom federalnih enot, a po drugi strani ljudstvo v teh državah od-
loča, v kakšno politično smer bo šla federacija. Na to vplivajo skozi voli-
tve v federalne parlamente, ki vplivajo na sestavo vlade in jo nadzorujejo.
Če se vlade v določenem mandatu ne izkažejo, so politično odgovorne,
kar ponavadi pomeni, da se volivci na naslednjih volitvah odločijo druga-
če. V nadaljevanju bomo poskušali pokazati, da v Evropski uniji posredni
vpliv volivcev na izvršno oblast (v obliki volitev) ni zagotovljen in da se
problem demokratičnega deficita med drugim kaže tudi z dejstvom, da je
ena osnovnih funkcij parlamenta, t. j. vpliv na sestavo izvršilne oblasti in
izvajanje nadzora nad njo, močno okrnjena. 

Odprava demokratičnega deficita v smislu večjega vpliva zakonodajne
veje oblasti na izbiro vodje izvršne veje oblasti je glavni razlog za to, da se
je tudi Konvencija o prihodnosti Evrope ukvarjala z načinom izvolitve
predsednika Evropske komisije. V okviru teh debat so se pojavili predlo-
gi, da bi predsednika volili nacionalni parlamenti, Kongres oziroma
Evropski parlament. Slednji način je v Konvenciji vseskozi užival največ-
jo podporo in je – morda na prvi pogled presenetljivo – zelo hitro doživel
širok konsenz. Toda, kot bomo skušali pokazati v nadaljevanju, sam
način izvolitve predsednika Evropske komisije ni nujno glavni korak pri
zagotavljanju vpliva zakonodajne veje oblasti na izbiro voditelja izvršilne
veje.
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29 V tem prispevku nismo upoštevali mnenj nekaterih avtorjev (npr. Gusstavson,
1996), ki trdijo, da je demokratični deficit značilnost »naddržavnosti« in se ga ne da
odpraviti, razen v primeru, ko se naddržavna organizacija preoblikuje v medvladno
oziroma v kolikor postane federalna država.

30 S terminom »naddržavnost« želimo označiti kombinacijo sprejemanja odločitev z
večino, neposrednih učinkov in supremacije evropskega prava. 
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Volitve predsednika Evropske komisije 
v sedanji institucionalni arhitekturi EU

Z Amsterdamsko pogodbo je določeno, da Predsednik Komisije kot prvi
med enakimi (primus inter pares) začrtuje splošni politični program Komi-
sije, predstavlja Komisijo nasproti drugim institucijam in javnosti ter
skozi generalni sekretariat nadzira delovanje Dg-jev. Poleg tega vodi te-
denska zasedanja Komisije in ima odločujoči glas v primeru neodločene-
ga izida glasovanja. Nicejska pogodba je pristojnosti predsednika EK še
dopolnila. Pogodba je v novem 217. členu formalizirala dosedanjo prak-
so, da lahko predsednik prosto dodeljuje in spreminja zadolžitve ostalih
Komisarjev. Poleg tega lahko po novem predsednik po odobritvi kolegija
razreši kateregakoli Komisarja. V skladu z novo pogodbo ima predsednik
tudi pravico skupaj s Svetom na podlagi predlogov držav članic imenova-
ti ostale Komisarje. Pred Maastrichtsko pogodbo je ureditev določala, da
se je predsednika Komisije izbralo na podlagi soglasja med državami čla-
nicami. Maastrichtska pogodba je prinesla prvi korak k večji demokrati-
zaciji, saj je Evropski parlament dobil formalno pravico do posvetovanja
glede izbire predsednika EK. Evropski parlament si je to pravico razlagal
široko,31 tako da lahko predsednika potrdi oziroma zavrne, čemur je pri-
trdila tudi praksa, ki je sledila (glej Hix, 1997).

Politična kupčija: Kdo pravzaprav voli predsednika Komisije?

Amsterdamska pogodba naj bi odražala konsenz, ki naj bi EU potisnil
korak bližje parlamentarni rešitvi problema izbire predsednika izvršilne
veje oblasti. V praksi pa rešitev ni povsem izpolnila pričakovanj. Ni na-
mreč veliko verjetnosti, da bi predsedniškega kandidata, ki ga imenuje
Evropski svet, EP zavrnil, saj ES lahko izbiro EP vsili (Coussens in Crum,
2003; Hix, 1997). Vladajoče stranke, ki so preko šefov vlad ali držav za-
stopane v ES, lahko izvajajo pritisk na evropske poslance, da podprejo
kandidata, ki ga je imenoval ES. Po drugi strani lahko na to vplivajo tudi
nacionalne stranke, ker nadzirajo izbor evropskih poslancev na nacional-
ni ravni. Tako bo torej koalicija evropskih poslancev, katerih nacionalne
stranke so preko šefov vlad/držav zastopane v ES, združena s tistimi, ki
prihajajo iz iste opcije kot predsedniški kandidat, vedno preglasovala
koalicijo strank, ki niso zastopane v ES in ki imajo drugačne politične
poglede kot predsedniški kandidat. Preference volivcev v EP imajo zato
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31 Ta širša interpretacija EP se je uveljavila v Amsterdamski pogodbi, kjer 2. odstavek
214. člena določa, da predsednika EK imenujejo vlade držav članic s soglasjem in ob
potrditvi EP.
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omejen vpliv na imenovanje predsednika EK. Enako velja za celotno EK,
pri sestavi katere se bolj odraža politična sestava Sveta kot EP.32

Zanimiv primer za potrditev opisanega je imenovanje Santerja za
predsednika EK leta 1994. Junija se na vrhu na Krfu predsedniki vlad oz.
držav niso mogli dogovoriti glede kandidata za predsednika EK, saj so
Britanci nasprotovali imenovanju belgijskega krščanskega demokrata
Jeana Luca Dehaena, ker so menili, da so njegove ideje preveč federali-
stične. Nemci so zato julija sklicali izredni vrh in prepričali Jacquesa San-
terja, takratnega luksemburškega premiera in krščanskega demokrata,
za kandidaturo. Santer je dobil soglasno podporo vrha.

Dan pred plenarnim zasedanjem parlamenta, v juliju istega leta, je
Santer prepričeval poslance Evropskih socialistov (PES) in Evropske ljud-
ske stranke (EPP) naj glasujejo zanj. Kljub temu je PES nasprotoval
Santerju, saj so nasprotovali tajnemu načinu izbora kandidata na ome-
njenem vrhu. Poleg tega so bili prepričani, da ne gre za ustreznega kandi-
data in predstavlja predlagano ime le najnižji skupni imenovalec. Obe-
nem so zagovarjali tezo, da so se evropski volivci na volitvah odločili za
levosredinsko opcijo in ne za opcijo, ki jo zastopa Santer. Člani EPP na
drugi strani so Santerju izkazali podporo. 21. julija je za Santerja glasova-
lo 262 poslancev, proti 244, 22 se jih je vzdržalo, 39 pa jih je bilo odsot-
nih. Santer je bil tako izvoljen s komaj 18 glasovi prednosti. Analiza je
pokazala, da je 11 % (to je 56 poslancev) glasovalo drugače od pozicije
njihove stranke (Corbett, 1995). Če bi omenjeni poslanci glasovali druga-
če, bi bil Santer na volitvah poražen. Poslanci, ki so glasovali drugače, so
to storili po navodilih nacionalnih strank, tistih, ki so Santerja podprle v
Evropskem svetu, na primer španski poslanci, ki so pripadali PES-ju
(Hix, 1997: 9).

Obstoječi sistem imenovanja predsednika EK torej zagotavlja, da se
upoštevajo preference držav članic, zastopanih v Svetu. A vendar to ne
pomeni, da je s tem zagotovljena skladnost med EK in ES, saj se politična
sestava Sveta med mandatom predsednika EK menja. Poleg tega pred-
sednik ni odgovoren instituciji, ki ga imenuje, ker Svet ne razpolaga s
pravico do izrekanja nezaupnice in z drugimi mehanizmi nadzora. Po
drugi strani ima to možnost EP, a je podvržena prestrogim pravilom, kar
se kaže s podatkom, da se nobeden od sedmih predlogov nezaupnic, ki
so bili vloženi, ni izpeljal do konca.33 Problem izrekanja nezaupnice s
strani EP je tudi v tem, da evroparlament nima nobene možnosti vpliva
na to, kakšna bo nova EK. Z vidika učinkovitosti pa je glavni problem
imenovanja predsednika EK s soglasjem ta, da lahko imenovanje blokira
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32 Primer Prodijeve Komisije: samo 5 od 20 Komisarjev pripada EPP, kljub temu da
ima ta stranka večino v EP. Kar 10 Komisarjev pa pripada PES-ju, saj so bili Sociali-
sti v času izbire EK prevladujoča opcija v Svetu.

33 Tudi Santerjeva EK je sama odstopila, še preden je EP uspel uporabiti svoje formal-
ne pristojnosti.
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ena sama država.34 Zato je možna posledica ta, da predsednik ne bo ime-
novan na podlagi svojih sposobnosti, ampak bo izbrano ime, ki bo odra-
žalo najnižji skupni imenovalec.

Nicejska pogodba je zaradi navedenih pomanjkljivosti uvedla imenova-
nje predsednika EK s kvalificirano večino v ES ob potrditvi EP. Uvedba glaso-
vanja s kvalificirano večino naj bi preprečila blokado s strani ene države,
pri izbiri pa bi večjo vlogo imele sposobnosti kandidata. V praksi tega
pristopa ne gre precenjevati, saj je tako odločanje že sedaj formalno vpe-
ljano na veliko področij delovanja Sveta, de facto pa se pri odločitvah v
Svetu še vedno išče konsenz (Peters, 2003: 4).

Uvedba glasovanja s kvalificirano večino ne poveča demokratičnosti pro-
cesa izbire kandidata, saj je iz slednje izbire izključen velik del volilnega
telesa, poleg tega ostaja imenovanje še vedno za zaprtimi vrati, v ES. Po
drugi strani pa tako glasovanje krepi legitimnost odločitve v ES: v kolikor
države članice predlagajo različne kandidate, je velika verjetnost, da se
bo v ES o njihovih vrlinah in programih razvila širša in tehtna debata, ki
se bo prelila v javno sfero. Glasovanje s kvalificirano večino tudi dejan-
sko lahko pomeni večjo vlogo EP pri izbiri kandidata. Države članice, ki
bodo preglasovane v ES, ne bodo več izvajale pritiska na svoje poslance v
EP, kar poveča verjetnost, da bo EP blokiral izvolitev kandidata, v kolikor
mu le-ta ne bo ustrezal.

Večja dejanska teža EP pri izbiri kandidata za predsednika EK bi lahko
izbiro kandidata spremenila v predvolilno vprašanje, tako da bi evropske
stranke v predvolilnem boju nastopile vsaka s svojim kandidatom. Če bo
predsednik imenovan ob nasprotovanju posameznih držav članic, bo to
imelo vpliv na razmerje med ES in EK. Tako določbe Nicejske pogodbe
vodijo v politizacijo položaja predsednika EK, saj bo za npr. medvladne
države članice težje sprejeti pro-integracijskega predsednika oziroma za
levo usmerjene desno usmerjenega predsednika in obratno.

Predlogi prihodnje ureditve volitev Predsednika Evropske komisije

1. Volitve v nacionalnih parlamentih bi pozitivno učinkovale na vzpo-
stavljanje debate znotraj DČ, kar bi do neke mere pomenilo večjo legi-
timnost Unije, poleg tega bi se postopek izbire dogajal na očeh javnosti
in ne za zaprtimi vrati kot sedaj. Po drugi strani pa ta model ne omogoča,
da bi se razprava o volitvah predsednika EK tudi dejansko prelila v jav-
nost. Problem je v morebitni časovni oddaljenosti in nepovezanosti med
nacionalnimi volitvami in volitvami predsednika EK. Zaradi navedenega
je velika verjetnost, da bi se razprava o predsedniku EK odvijala na pod-
lagi nacionalnih vprašanj in problemov v vsaki DČ. Ker bi legitimnost
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34 Glej zgoraj, primer Santerjeve komisije, ko je britanska vlada zavrnila kandidaturo
J. L. Dehaena.
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predsednika EK temeljila na nacionalnih parlamentih, tak predsednik ne
bi bil odvisen od podpore EP. Po eni strani bi to pomenilo, da bi EK in EP
ohranila neodvisnost, po drugi pa bi morda EP zaradi nemoči vplivati na
izbiro večkrat uporabil nadzorne mehanizme (nezaupnico ali veto zako-
nodajnim predlogom). Ta model je problematičen tudi zato, ker nacional-
ni parlamenti nimajo dovolj močnega mehanizma nadzora nad evropsko
ravnjo.

2. Volitve v Kongresu: Kongres bi bil nova evropska institucija, ki bi
združevala poslance nacionalnih parlamentov in evropske poslance.
Ideja Kongresa je v tem, da združi tako predstavnike DČ kot predstavni-
ke evropskega demosa. Problem te institucije je, da volivcev ne vključuje
neposredno. Zna se zgoditi tudi, da ljudje Kongresa kot nove institucije
ne bi sprejeli, ker je ne bi razumeli, saj težko najdemo enako ali podobno
institucijo v nacionalni ureditvi. Če bi Kongres volil predsednika, bi
moral dobiti tudi pristojnosti nadzora: informiranje, vprašanje nezaupni-
ce, pravico do postavljanja vprašanj. Tu pa bi posegal v pristojnosti EP,
kar bi verjetno ustvarilo napetosti med institucijama.

3. Volitve v Evropskem parlamentu: Če bodo volitve predsednika EK v
pristojnosti EP, bo ključno vprašanje volilnih programov evropskih
strank imenovanje kandidatov. Pri tem bi bila najbolj drzna rešitev, da
evropske politične stranke v svojih volilnih programih nakažejo kandida-
te za predsednika EK. Politično precej bolj realna alternativa je, da bi ES
predlagal listo kandidatov, izmed katerih bi po volitvah predsednika
izvolil EP. Ta model je po eni strani problematičen, ker obstaja nevarnost,
da se bo boj za to mesto odvijal predvsem v velikih državah članicah, ker
so ključne za volilni izid in ker obstaja večja verjetnost, da bo zaradi raz-
poznavnosti izvoljen kandidat iz velike države.

Z vidika demokratičnosti je ta rešitev dobra, saj bo izbira volivcev na vo-
litvah v EP s tem dobila težo. Poleg tega bi tak sistem vplivanja volivcev
na izvršilno oblast doprinesel k večji razumljivosti Evrope, saj je uveljav-
ljen v večini držav. S tem ko bi evropske volitve pridobile na teži, bi se
povečala tudi vloga evropskih strank, kljub temu da se srednjeročno na-
cionalnim vprašanjem pri evropskih volitvah ne bo dalo ogniti. Da bi od-
daljili nacionalne stranke od evropskih, bi bilo verjetno potrebno odgo-
vornost za izbiro kandidatov za volitve v EP prenesti na druga telesa, npr.
strankarske skupine v EP.

Po eni strani je logično, da predsednika EK izvoli tista institucija, kate-
ri je v končni fazi odgovoren, po drugi strani pa obstaja nevarnost, da bo
parlament po vzorcu nacionalnih parlamentov postal zgolj telo, ki potrju-
je stališča vlade. EP si je za razliko od nacionalnih parlamentov uspel iz-
boriti neko kritično distanco, ki mu omogoča učinkovito opravljanje nad-
zorne vloge (Coussens in Crum, 2003: 12–15). Ne gre zanemariti tudi
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dejstva, da je EU še vedno vsota nacionalnih držav, zato v primeru, ko dr-
žave članice ne bi imele vpliva na izbiro predsednika, obstaja verjetnost
slabega sodelovanja med institucijama. Za zagotovitev dobrega sodelova-
nja med EP in ES je tako pomembno, da bi bil predsednik EK po izvolitvi
v EP s kvalificirano večino potrjen še v ES. Države članice, ki bi bile pre-
glasovane, bi imele možnost vplivati na sestavo Komisije. Nadaljnja mož-
na rešitev je, da ES dobi možnost vlaganja nezaupnice. Vendar pri tem
obstaja verjetnost oblikovanja meddržavnih fevdov, tako da individualna
odgovornost Komisarjev nasproti ES morda ni najboljša rešitev za razliko
od kolektivne odgovornosti. Morda bi kazalo dati ES možnost razpustiti
EP, če ta izreče nezaupnico Komisiji. Glede na to, da bodo izvršilne pri-
stojnosti EK, kot kaže, še naprej omejene z izvršilnimi pristojnostmi ES,
predsedniku EK verjetno ne bi naredili velike usluge, če bi ga volil zgolj
EP, saj bi s tem izgubil zaupanje držav članic, ki posledično ne bi delegi-
rale veliko pristojnosti na EK. Poleg uvedbe »modificiranega« parlamen-
tarnega modela bi bilo nujno razmisliti še o prekinitvi vezi med nacional-
nimi in evropskimi strankami, saj nacionalne stranke prekomerno
vplivajo na odločanje na evropski ravni. Evropskim strankam bi bilo po-
trebno omogočiti avtonomijo pri odločanju o evropskih zadevah. To bi
lahko dosegli predvsem tako, da bi nacionalnim strankam preprečili od-
ločanje o kandidaturah na evropskih volitvah, kar bi na koncu verjetno
pomenilo poenotenje volilnega sistema na evropski ravni. Žal, kljub
izrecni pravni podlagi v 190. členu PES-ja, do tega še ni prišlo, saj so po-
samezni interesi držav članic premočni.

ZAKLJUČEK: IZVRŠNA OBLAST V UNIJI

Pri analiziranju predlogov se zdi, kot da se je Konvencija preveč ukvarja-
la z načinom izbire voditeljev institucij in premalo s tem, katere funkcije
naj institucije opravljajo. To bode v oči zlasti pri dilemi, kdo naj voli
predsednika Komisije. Problem namreč ni v tem, ali naj predsednika EK
voli Evropski parlament ali ne, ampak se po našem mnenju koncentrira v
vprašanju, ali naj ima Evropski parlament vpliv na izbiro voditelja izvr-
šne oblasti ali ne. Alokacija izvršne oblasti je, po našem mnenju, namreč
eno najpomembnejših vprašanj, ko razpravljamo o predsedovanju Evrop-
ski uniji. V kolikor je izvršna oblast porazdeljena med institucijami, tako
kot je v sedaj veljavni ureditvi med (Evropskim) Svetom in EK in v prime-
ru, ko bi EP dobil pristojnost nadzora zgolj nad Komisijo, bi pomenilo, da
ima EP vpliv samo na del izvršne veje. Dejstvo je, da bi z volitvami pred-
sednika Komisije v Evropskem parlamentu – ob predpostavki, da je Ko-
misija nosilec izvršne oblasti – povečali legitimnost in demokratičnost
funkcije predsednika in mu obenem zagotovili tudi večjo moč in vlogo.
Po drugi strani pa bi tak sistem tudi osmislil volitve v Evropski parla-
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ment. Tako bi tudi volivci pridobili vpliv na izbiro voditelja izvršne obla-
sti, kar bi se lahko izrazilo v večji volilni udeležbi na »evropskih voli-
tvah«, večji razumljivosti sistema, saj bi bil podoben ureditvi v nacionalni
državi, zmanjšala pa bi se lahko tudi zdajšnja odtujenost državljanov od
evropskih zadev.

Možni modeli alokacije izvršne oblasti v Evropski uniji

Zdi se, da je bil konsenz o volitvah predsednika Evropske komisije v
Evropskem parlamentu dosežen zelo hitro in brez večjih odstopanj. A
vendar različni predlogi članov Konvencije različno umeščajo Komisijo v
institucionalno arhitekturo Evropske unije. Po teh predlogih smo priredi-
li tri modele, iz katerih je razvidno, da različni akterji v Konvenciji vidijo
alokacijo izvršne oblasti drugače, in s tem posledično večajo ali manjšajo
pristojnosti Evropski komisiji in njenemu predsedniku.

Evropska komisija kot nosilec izvršne oblasti35

Po tem modelu bi Evropska komisija postala glavna izvršna oblast, pri če-
mer bi bila Svet in Evropski parlament nosilca zakonodajne veje oblasti.
Ta model predvideva, da predsednika Evropske komisije voli EP in da
ima predsednik avtonomijo pri izbiri komisarjev. Število komisarjev je
manjše kot je število držav članic. Komisija bi imela pristojnosti na vseh
političnih področjih, vključno s skupno zunanjo in varnostno politiko,
obrambo ter pravosodjem in notranjimi zadevami. Ta model, ki je najb-
ližje federalnemu parlamentarnemu modelu, ne predvideva močnega
predsednika Evropskega sveta in teoretično dopušča možnost rotacije pri
vodenju Sveta.

Svet kot nosilec izvršne oblasti36

Evropski svet bi v skladu s tem modelom igral vlogo nekakšnega vrhov-
nega vodstva Unije. To bi pomenilo, da bi Unija dobila stalnega voljenega
predsednika in bi odpravila šestmesečno rotacijo v Svetu. Predsednik ES
bi vodil posebno telo, ki bi ga med drugim sestavljali tudi predsedniki
formacij Sveta in bi zato spominjalo na vlado, kot jo imajo nacionalne
države. Posebni predstavnik za zunanjo politiko, t. i. »zunanji minister«,
bi bil lociran v Svetu. Pri tem bi imela Evropska komisija drugorazredno
vlogo. Evropski parlament pa bi ostal praktično brez nadzornih mehaniz-
mov nasproti izvršni oblasti, ohranil bi le del zakonodajne funkcije skozi
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35 Ta model je povzet po predlogu Evropske Komisije (2002).
36 Ta model je prirejen po »tajnem« predlogu predsednika Konvencije Valeryja Giscar-

da D’Estainga, ki ga je ustno predstavil medijem še preden ga je posredoval članom
Prezidija in ga je ta obravnaval. Članom Konvencije uradno predlog ni bil posredo-
van, je pa povzročil velik razdor v Konvenciji in bil povod za delitev Konvencije na
dva bloka: male in velike.



169

postopek soodločanja. Vloga EP bi bila dodatno zmanjšana z uvedbo
Kongresa, ki bi kot posebno telo, sestavljeno iz poslancev nacionalnih
parlamentov in Evropskega parlamenta, volil stalnega predsednika ES in
imel možnost spreminjanja ustavne pogodbe. Po drugi strani pa ta model
vsebuje velik potencial za vlogo nacionalnih parlamentov pri nadziranju
odločanja svojih predstavnikov v (Evropskem) svetu.

Mešani model37

Ta model temelji na predvidenih določbah končnega osnutka Ustavne
pogodbe in ohranja delitev izvršne oblasti med (Evropskim) svetom in
Komisijo, pri čemer uvaja institut dvojnega predsedovanja. Tako imamo
na eni strani predsednika Komisije, voljenega v Evropskem parlamentu,
na drugi pa predsednika Evropskega sveta, izvoljenega za daljše obdobje
izmed članov ES. Svet ministrov bi imel večje pristojnosti na področju
Skupne zunanje in varnostne politike ter pravosodja in notranjih zadev,
kljub temu pa bi Unija dobila »zunanjega ministra«, ki bi bil član tako
Sveta kot Komisije, kar bi Komisiji dalo nekaj več vpliva na odločanje v
zunanjih odnosih. Poleg tega bi ta model dopuščal tudi predsedovanje
članov Komisije določenim formacijam Sveta (t. i. double hatting).

Pot do kompromisa
Kljub nakazani dilemi, da se je Konvencija preveč ukvarjala z načinom
izbire voditeljev in premalo s pristojnostmi institucij samih, se je pri skle-
panju kompromisov pokazalo, da je omenjena dilema zgolj navidezna.
Tako so države Beneluksa v svojem kompromisnem predlogu38 pokazale
pripravljenost sprejeti predlog o predsedniku ES in celo popustiti pri
omejitvi števila komisarjev na račun tega, da bi Komisija postala glavna
izvršna oblast. Države Beneluksa so presodile, da lahko dopustijo šibke-
ga predsednika ES, če se poveča moč Komisije, ki je po definiciji zaščitni-
ca splošnih evropskih interesov in zato od nekdaj zaveznica malih držav;
obenem pa povečajo tudi legitimnost predsednika EK z volitvami v
Evropskem parlamentu.

Kompromis držav Beneluksa je prekinil napeto ozračje med malimi in
velikimi državami v Konvenciji in doprinesel k predlogu, ki ga je Konven-
cija posredovala Solunskemu vrhu. Slednji se je zaključil s političnim
sporočilom, da je osnutek Ustavne pogodbe kompromisna in zato dobra
podlaga za odločanje o njem na medvladni konferenci, na kateri se ključ-
na vprašanja, s tem pa tudi vprašanje institucij, ne bi ponovno odpirala.
Pod Naslovom IV: Institucije Unije Osnutek pogodbe tako določa, da v
institucionalni okvir spadajo Evropski parlament, Evropski svet, Svet mi-
nistrov, Evropska komisija in Sodišče. ES je s tem dobil status institucije
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37 Ta model je prirejen po francosko-nemškem predlogu.
38 Contribution des pays du BENELUX, presentee par MM. Gijs de Vries, Jacques san-
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EU, ki ji »daje zagon za njen razvoj in opredeljuje njene splošne politične usme-
ritve in prioritete« ter »ne izvršuje zakonodajnih funkcij« (člen I-20). Vodi ga
»predsedujoči« (Chair),39 ki naj bi opravljal enake naloge kot do sedaj po
načelu rotacije predsedujoče države članice. Posebej je izpostavljena na-
loga, da »v tej funkciji in na svoji ravni zagotovi zastopanje Unije v zadevah,
povezanih z njeno skupno zunanjo in varnostno politiko brez poseganja v odgo-
vornosti Ministra za zunanje zadeve Unije« (člen I-21 (2)). 

Zelo pomemben dosežek malih držav je, da Evropski svet nima zako-
nodajnih pristojnosti, kar manjša vlogo temu organu in s tem tudi njego-
vemu predsedniku.40 Izpuščen je člen o posebnem »odboru« predsedujo-
čega ES, saj je večina članov Konvencije ta predlog razumela kot krepitev
moči ES, zlasti njegovega predsednika in kot vzpostavljanje vzporedne
»vlade«. Prav tako je bila črtana tudi določba, da predsedujoči ne more
biti član drugih institucij Unije, tako da ostaja v prihodnje odprta mož-
nost uvedbe enotnega predsednika Evropskega sveta in Komisije. Zelo
pomemben dosežek za male države je tudi, da enakovredna rotacija osta-
ja na vseh formacijah Sveta, razen v Svetu za zunanje zadeve, ki mu bo
predsedoval zunanji minister. Žal je v členu, ki opredeljuje Evropsko ko-
misijo, izpuščen dostavek, da je Evropska komisija glavna nosilka izvr-
šne oblasti. Konvencija namreč ni imela mandata posegati v vsebino poli-
tik. Ker Konvencija ni uspela doseči splošnega kompromisa na tej točki,
je vloga Komisije odvisna od dogovorov pri vsaki od politik. Na to, kak-
šna bo dejanska moč Komisije, bo tako potrebno počakati do konca med-
vladne konference. Razveseljuje pa dejstvo, da je Komisija – razen na
področju Skupne zunanje in varnostne politike – dobila pristojnost za-
stopanja Unije navzven. Kljub temu lahko rečemo, da je način izbire
predsednika Komisije velik napredek. Predsednika Komisije naj bi po
novem volil Evropski parlament z navadno večino na predlog Evropskega
sveta, ki bo o kandidatu odločal s kvalificirano večino. Število Komisar-
jev bo omejeno na 15 in podvrženo enakopravni rotaciji. 

Kot kaže, bo izvršna oblast v Uniji še naprej ostala v rokah Komisije in
Sveta, a se bo morda za majhen korak premaknila na stran Komisije.
Zato so se zagovorniki večje vloge Komisije odrekli rotaciji pri predsedo-
vanju v Evropskem svetu. Na drugi strani so zagovorniki večje vloge
Sveta v zameno za zmanjšanje števila Komisarjev dopustili rotacijo v for-
macijah Sveta. Ob vzpostavitvi takega razmerja med Svetom in Komisijo
je težko napovedati, kakšni bodo odnosi med predsednikom ES in pred-
sednikom Komisije. Po eni strani je predlog močno oklestil pristojnosti
predsednika ES in mu poleg organizacijskih funkcij dopušča predstavlja-
nje navzven, a le do mej pristojnosti drugih organov. Kot tak bo verjetno
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39 Zanimivo je, da je v angleškem izvirniku v naslovu 21. člena uporabljen naziv
»chair«, v samem besedilu osnutka pogodbe pa naziv »president«. V pravu velja, da
naslov člena nima pravne veljave.

40 Prvi odstavek 21. člena.
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težko postal »gospod/gospa Evropa«, saj bo zaveze, ki jih bo dal v medna-
rodni politiki, težko uresničil. V tem kontekstu bo precej močnejša figura
zunanji minister, ki bo na področju SZVP-ja celo nadrejen predsedniku
Komisije. Zato bo zelo pomembno, ali bo zunanji minister uporabljal bi-
rokratski aparat Komisije in ali bo diplomatska služba podrejena Komisi-
ji. Predsednik Komisije bo z novo ureditvijo pridobil večjo legitimnost, s
tem pa tudi bistveno večjo neformalno moč.
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MANJŠE DRŽAVE V EVROPSKI UNIJI –
KAKO DO VPLIVA?

MIHELA ZUPANČIČ*

UVOD

Z vidika obvladovanja lastne majhnosti v mednarodnem okolju je člans-
tvo v Evropski uniji (EU) lahko samo po sebi privlačno za manjše države
in kot takšno sredstvo za večanje vpliva. Slovenska vlada je na primer v
dokumentu o temeljnih prvinah slovenske zunanje politike ob vključeva-
nju v evroatlantske organizacije (oktober 2002) ugotovila, da se bo s
članstvom v EU povečal politični pomen Slovenije v mednarodni skupno-
sti, kar velja tako v odnosu do držav EU kot tudi do tretjih držav.1 Takšen
zaključek se zdi smiseln. Članstvo v EU državam zagotavlja vključenost v
procese odločanja, ki imajo ključne posledice za okolje, v katerega so
umeščene. S trdno postavljeno nadnacionalno institucionalno strukturo
jim EU nudi okvir, v katerem svoje interese v odnosu do interesov večjih
držav lažje uveljavljajo, kot bi jih v neintegrirani Evropi, v kateri bi se
ključne odločitve sprejemale v ekskluzivnem krogu večjih sil. Njihov po-
litični pomen je večji, saj so kot integralni del tega kompleksnega siste-
ma s trdnim pravnim redom ključne za sprejemanje in implementacijo
odločitev tudi globalnega učinka. Preko dostopnosti do najvišjih položa-
jev v institucijah EU sta jim zagotovljena tako večja mednarodna vidnost
in ugled (navsezadnje tudi položaj predsednika Evropske komisije ali
predsedovanje EU) kot večja možnost vpliva na evropsko agendo. Poleg
tega imajo po danem sistemu (tako po zastopstvu kot po glasovalni moči)
manjše države glede na svojo velikost disproporcionalno velik institucio-
nalni vpliv (Gillisen, 1994). Pa vendarle, velikost države šteje. Praksa
kaže, da se odločitve znotraj EU pretežno sprejemajo s pogajanji okrog
zavzetih stališč večjih članic (Lewis, 1998). Zato se torej zastavlja vpraša-
nje, na kakšen način manjša država v nasprotju z večjimi in s tem pač
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* Mihela Zupančič, urednica za evropske zadeve, STA, MA in International Politics.
1 Vlada RS je oktobra 2002 pripravila dokument o prvinah zunanje politike ob vklju-

čevanju v EU in NATO z naslovom Primerna zunanja politika – Temeljne prvine zu-
nanje politike Republike Slovenije ob vključevanju v evroatlantske povezave,
http://www.gov.si/mzz/ (10. december 2002).
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vplivnejšimi oziroma močnejšimi državami v Uniji vendarle lahko zago-
tovi vpliv in s tem uspešno uveljavljanje lastnih interesov. 

Vprašanje nikakor ni novo, ampak sega v same začetke evropske inte-
gracije. Nenazadnje je bila polovica članic v originalni zasedbi manjših
(Nizozemska, Belgija, Luksemburg) oziroma po številčnosti enaka z več-
jimi (Nemčija, Francija, Italija). Danes, ko EU šteje petnajst članic, so
manjše države številčno prevladujoče. Po kriteriju populacijske velikosti,
izražene v formalni institucionalni moči držav, in do neke mere njihove
lastne percepcije, članice EU v grobem delimo na pet večjih (Nemčija, Ve-
lika Britanija, Francija, Italija, Španija) in deset manjših držav (Nizozem-
ska, Grčija, Belgija, Portugalska, Švedska, Avstrija, Danska, Finska,
Irska, Luksemburg).2 Je pa vprašanje, kako v velikem evropskem orga-
nizmu, v katerega se vključujejo, uveljaviti svoj interes, precej novo na
agendi manjših držav, ki bodo članice postale v nekaj letih. Med temi
(deset naj bi se jih v EU vključilo v letu 2004, dodatni dve pa morda v
2007) so manjše države močno prevladujoče. Od dvanajstih bi namreč
med večje lahko prišteli le Poljsko, nekje vmes med večjimi in manjšimi
bi pristala Romunija, medtem ko se Češka, Madžarska, Bolgarija, Slovaš-
ka, Litva, Latvija, Slovenija, Estonija, Ciper in Malta glede na kriterij pre-
bivalstva uvrščajo v kategorijo manjših.3 Za te, ki se v zapletenih evrop-
skih vodah še niso preizkusile, bo obvladovanje zanje novega okolja in
povzemanje vzorcev obnašanja, ki se za večanje vpliva oziroma uveljav-
ljanje lastnih interesov zarisujejo med sedanjimi manjšimi članicami,
velik izziv. Prva leta članstva bodo z vidika utrditve pozicije posameznih
novih članic odločilna, ključne pri tem pa dobro domišljene strategije pri-
stopa.4

Prispevek je namenjen pregledu izzivov in problemom, s katerimi se
in se bodo v evropskih integracijskih okvirjih srečevale manjše države,
strategijam, ki se jih poslužujejo za večanje svojega vpliva, ter pogledom
na elemente evropske institucionalne ureditve, na katere se v zasledova-
nju svojih ciljev naslanjajo. V prvem delu je podan opis institucionalne
ureditve EU z vidika manjše države, v drugem pa organizacijski in stra-
teški pristopi, ki se jih ali so se jih primorane manjše države v Uniji po-
služevati za večanje svojega vpliva. Članek skuša na koncu ovrednotiti,
ali je z aktivnim pristopom in domišljenimi strategijami tudi manjša
država v EU lahko uspešna pri uveljavljanju svojih interesov.
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2 Število prebivalstva v državah članicah EU v milijonih: Nemčija 82, Velika Britanija
59,8, Francija 59,4, Italija 57,6, Španija 41, Nizozemska 16, Grčija 10,9, Portugalska
10,3, Belgija 10,2, Švedska 8,9, Avstrija 8,1, Danska 5,3, Finska 5,2, Irska 3,6, Luk-
semburg 0,46, http://europa.eu.int/abc-en.htm (20. 2. 2003).

3 Število prebivalstva v državah kandidatkah v milijonih: Turčija 68, Poljska 38,
Romunija 22,4, Češka 10,3, Madžarska 10,2, Bolgarija 7,9, Slovaška 5,4, Litva 3,2,
Latvija 2,4, Slovenija 2, Estonija 1,4, Ciper 0,86, Malta 0,38, http://europa.eu.int/ 
abc-en.htm (20. 2. 2003).

4 Trditev je povzetek pogovora z visokim vladnim predstavnikom Irske o irskih izkuš-
njah o uveljavljanju nacionalnih interesov v EU (december 2002).
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INSTITUCIONALNI OKVIR S STALIŠČA MANJŠE DRŽAVE

Institucionalno gledano EU vsebuje nadnacionalne in medvladne ele-
mente. Nadnacionalnost5 je izražena v prenosu (ali delitvi) dela suvere-
nosti s strani držav na prepleteno institucionalno mrežo, v smislu spre-
jemanja odločitev pa je njen praktičen odraz v uvedbi procedure
sprejemanja odločitev z glasovanjem (oziroma preglasovanjem) v osred-
njem zakonodajnem organu, Svetu EU. Vsaka država ima določeno števi-
lo glasov, ki so razdeljeni po ključu demografske teže, za zagotavljanje
uravnoteženosti med močjo držav pa je pri porazdelitvi glasov manjšim
državam zagotovljen korektiv oz. več glasov, kot bi jih imele, če bi se
upoštevala edino njihova demografska teža. Medvladni elementi EU so
odraženi na tistih področjih, kjer so države članice v odnosu do institucij
pri procesih odločanja obdržale osrednjo vlogo, v smislu sprejemanja od-
ločitev pa obdržale odločanje s soglasjem.

Po medvladni metodi lahko pri odločanju z obveznim soglasjem še
tako majhna in šibka država z nestrinjanjem načeloma prepreči sprejem
odločitve. V odnosu večja/manjša država so večje po tem sistemu formal-
no odvisne od pristanka manjših oziroma manjše na ta (negativen) način
lahko vplivajo na potek procesa odločanja (Brusis, 2000). Je pa lahko za
državo, ki na ta način uporablja možnost veta, zadeva precej naporna. Za
delovanje skupnosti je ta metoda namreč neugodna, saj lahko nestrinja-
nje ene same države, še posebej, če gre za veliko in pomembno članico,
povzroči popolno paralizo. Za manjšo državo so takšne okoliščine, ki bi
se jim po definiciji morala izogibati, lahko močno neugodne. V nasprotju
z večjimi državami, ki lažje pridobivajo podporo pri svojih interesih, saj
lahko v zameno ponudijo pomembno podporo drugi državi pri kakšni
zanjo pomembni točki, imajo manjše države zaradi manjše teže tudi
manj manevrskega prostora. Poleg tega možnost veta še ne pomeni, da
država dejansko doseže svoj cilj. Prej to pripelje do tega, da ostale države
poiščejo pot in jo zaobidejo, kot se je na primer zgodilo Grčiji, ko je žele-
la blokirati priznanje Makedonije, pa so jo nato članice skupnosti prizna-
le vsaka posebej, ali pa kljub nestrinjanju s procesi teh ne preprečijo,
temveč se nazadnje iz njih same izključijo, kot na primer Danska (in Veli-
ka Britanija) iz sodelovanja pri projektu skupne evropske valute (Gilli-
sen, 1994). Zanašanje na veto, s katerim država sicer lahko skuša prepre-
čiti zanjo neustrezno odločitev, tako ni pragmatična rešitev; prinaša malo
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5 Nugent (1999a) navaja pet osrednjih dimenzij nadnacionalnosti: Evropsko komisijo
kot imenovano in nevladno telo s ključno vlogo pri kreiranju evropskega pravnega
reda, Svet EU, ki na mnogih področjih sprejema odločitve s kvalificirano večino gla-
sov, Evropski parlament, ki ga ne sestavljajo vladni predstavniki, ampak neposred-
no izvoljeni člani, evropski pravni red, ki ima prednost pred nacionalnim pravom,
ter Evropsko sodišče kot najvišjo avtoriteto pri interpretaciji evropskega pravnega
reda. 
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prednosti, zato pa si država na ta način lahko nabere »sovražnikov«, ki ji
ne bodo koristili, ko bo sama želela pridobiti zaveznike pri uveljavljanju
svojega interesa (Antola in Lehtimaki, 2001). Tako kot medvladna ima
tudi komunitarna metoda svoje slabosti. Tam je država lahko preglasova-
na in tako onemogočena pri uresničevanju svojih posamičnih interesov,
ki bi jih brez obstoja nadnacionalnega okvirja morda v določenih prime-
rih lahko uresničila tudi sama. Kot potrjuje praksa, tej nevarnosti niso iz-
postavljene le manjše države, temveč so lahko preglasovane tudi največ-
je. Kot se je na primer zgodilo Nemčiji in Veliki Britaniji, ki nista uspeli
zbrati nobene podpore pri nasprotovanju strogi zakonodaji prepovedi og-
laševanja tobačnih izdelkov. Ostale države so ju preprosto preglasovale
(Financial Times, 2. 12. 2002). S tega vidika je tu posebej pomembno
učinkovito pridobivanje zaveznikov za glasovalne koalicije, ki omogočijo
zadostno število glasov. Trditve, da v procesih odločanja članice v Svetu
EU na ministrski ravni redko glasujejo, da se izogibajo preglasovanju in
da težijo h konsenzu, so namreč varljive. Dejstvo je, da na nižjih ravneh,
kjer potekajo usklajevanja v pripravi na dokončne odločitve, ves čas po-
tekajo tudi natančne kalkulacije za izid potencialnega glasovanja tako ali
drugače zarisane glasovalne koalicije, kar pomeni, da so skoraj pravilo-
ma glasovi prešteti in izidi znani vnaprej. 

Ko pride do zagovarjanja ene ali druge metode, manjše države v EU
niso popolnoma poenotene, pa vendar se jih večina nagiba k zagovarja-
nju nadnacionalnega sistema. Kot pravita Antola in Lehtimaki (2001): 

»Strategije manjših držav so pogosto zaznamovane s podporo moč-
nim in učinkovitim institucijam, ki jim nudijo okvir, da branijo svoje
interese v družbi večjih sil. Če želijo uživati prednosti, ki jih nudijo
močne institucije, morajo biti pripravljene sprejeti moč teh institucij,
tudi če to pomeni prenos delov njihove suverenosti. V večini prime-
rov manjše države izberejo močne institucije v podporo proti prevla-
di velikih držav članic«. 

Skratka, večina manjših držav v EU v nadnacionalnem sistemu vidi zago-
tovilo, ki preko razvejane institucionalne strukture kroti enostranske
apetite večjih, hkrati pa njim samim nudi polno vpetost v procese odlo-
čanja in s tem zagotavlja boljše možnosti, da je njihov glas slišan. 

V institucionalni postavitvi tu ključno vlogo igra Evropska komisija. Ta
načeloma že na začetkih procesov odločanja, v zakonskih predlogih,
skrbi za uravnoteženje med različnimi nacionalnimi interesi. Poleg tega v
vlogi nadzornika izvajanja pogodbenih določil bdi nad vsemi članicami,
tudi nad potencialno samosvojim obnašanjem večjih. Evropska komisija
je namreč nekakšna protiutež Svetu EU in večkrat videna kot zaščitnica
manjših držav. Do določene mere upravičeno. Medtem ko so v Svetu
manjše države po glasovalni moči šibkejše, so v Evropski komisiji z večji-
mi državami (skoraj) enakopravne – vsaka ima svojega člana komisije in
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vsak od njih ima en glas. Nacionalni interesi so tako načeloma polno
uravnoteženi, kar je pomembno, ker ima Evropska komisija v vlogi pri-
pravljalca zakonodaje ključno vlogo v procesu sprejemanja odločitev.6
Poleg tega ima Evropska komisija po pogodbi neodvisno vlogo; tako ne
bi smela popuščati pritiskom nobene posamezne članice, temveč skrbeti
za interes skupnosti. Na ta način ima nekakšno vlogo nevtralnega po-
srednika med različnimi nacionalnimi interesi in glede na njeno nadna-
cionalno naravo in nenazadnje kolektivno odgovornost, pri zakonskih
predlogih res skuša upoštevati in uravnotežiti različne interese, torej pri-
praviti predlog, ki bi ustrezal vsem oziroma bil vsaj najmanjši skupni
imenovalec med državami. Kar je s stališča manjših članic ključno. 

Večina manjših držav vidi prenos suverenosti na nadnacionalne insti-
tucije kot najboljše orodje za obvladovanje svoje majhnosti oziroma za
uveljavljanje lastnih interesov. Vidnejši izjemi sta Švedska in v najbolj
izraziti meri Danska, kjer tamkajšnja javnost sicer pristaja na ekonom-
sko integracijo, hkrati pa je izrazito zadržana do vseh političnih integra-
cijskih korakov, ki so odraz prenosa suverenosti na nadnacionalne insti-
tucije.7 Na katero stran se bodo v teh kontekstih postavile države, ki v
EU šele vstopajo, je bolj odprto vprašanje.8 Posplošeno gledano so stališ-
ča do takšnega ali drugačnega načina razvoja evropske integracije pri teh
državah manj izrazita kot pri državah članicah,9 seveda pa je pri manjših
moč zaznati skupni imenovalec, ki ga dobro povzema dokument o te-
meljnih prvinah slovenske zunanje politike ob vključevanju v evroat-
lanstke organizacije (oktober 2002) v zavzemanju za ureditev, ki bo »ute-
meljena na skupaj dogovorjenih, za vse članice enakih ‘pravilih igre’, na
čimbolj transparentnih procesih odločanja, na pobudah, ki rabijo skupni
koristi, ne pa partikularnim interesom (močnejših)«.10
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6 Dinan (1999) pravi, da Evropska komisija tradicionalno brani interese manjših
držav. Manjše države, katerih moč v Svetu EU je razmeroma omejena, imajo največ
priložnosti za vpliv na vsebino nove zakonodaje v fazi, ko osnutek piše Evropska
komisija. Takrat manjše države najbolj intenzivno lobirajo.

7 Za splošen pregled umeščenosti držav članic EU preko njihovih motivacij za člans-
tvo glej npr. Nugent (1999b). 

8 Bruisis (2000), ki skuša nagnjenja prihodnjih članic izluščiti iz njihovih zgodovin-
skih izkušenj, na primer odpira vprašanje, do katere mere bodo prihodnje članice
zaradi negativnih izkušenj z integracijo iz prejšnjih režimskih okvirjev in zaradi že-
lje po ohranjanju nedavno pridobljene suverenosti manj naklonjene premikom v
smeri še tesnejše evropske integracije.

9 Za različne prispevke k razpravi o reformi EU glej http://european-convention. eu.int/
(20. 2. 2003).

10 Primerna zunanja politika – Temeljne prvine zunanje politike Republike Slovenije
ob vključevanju v evroatlantske povezave, http://www.gov.si/mzz/ (10. 12. 2002).
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STRATEGIJE VPLIVA

Skupne politike so se od začetkov integracije močno razvejale in nuja po
učinkovitosti države vodi prej v tesnejšo integracijo kot ohranjanje ali
morda krepitev medvladnih elementov. Tak sistem omogoča in narekuje
sodelovanje države v vseh zadevah, tudi takšnih, v katere se, sploh manj-
še države, kot nečlanice, sicer ne bi imele priložnosti vključiti (Archer in
Nugent, 2002). Ob teh priložnostih pa se manjše države zaradi majhnosti
soočajo z izzivom, kako obvladovati obsežen sklop različnih vprašanj, ki
jih EU vsak dan obravnava, ter pri tem učinkovito braniti svoje interese
in utrditi svoj položaj v skupnosti. Različni avtorji, ki se ukvarjajo z ob-
našanjem manjših držav v EU (npr. Archer in Nugent, 2002; Thorhallson,
2000; Brown, 2000), med značilnostmi, ki so skupne pristopom manjših
držav oziroma nakazujejo na njihove strategije za vpliv, izpostavljajo
predvsem organizacijo njihovih administracij, zastavljanje jasnih priori-
tet, izkoriščanje tržnih niš ter do določene mere združevanje moči. 

Organizacija administracij

Ta vidik je pomemben tako za večje kot manjše države, a morda za sled-
nje, ki imajo pač manjše administracije, toliko bolj. Ključna pri organiza-
ciji je naveza med administracijo doma in med stalnim diplomatskim
predstavništvom članice pri EU v Bruslju. Stalna predstavništva pri EU,
ki so o podrobnostih evropskih politik in stališčih drugih držav do posa-
meznih sprotnih vprašanj najbolj obveščena, so temeljna informacijska
vez med Brusljem in nacionalnimi vladami, njihova vloga pa je izjemno
pomembna v postopkih sprejemanja odločitev. Predstavniki držav članic
sedijo v Coreperju (Odbor stalnih predstavnikov), ki v Svetu EU priprav-
lja podlage za ministrska zasedanja. Ker je v praksi ogromno odločitev
usklajenih že na ravni Coreperja, še preden se sestanejo predstavniki dr-
žav članic na ministrski ravni, je vloga in kvaliteta diplomatskega kadra
na predstavništvu pri EU ključna. To še posebej velja za manjše države.
Prvič zato, ker si kadrovsko številčnih predstavništev do mere, kot to
lahko storijo večje države, ne morejo privoščiti, in drugič, ker si v nas-
protju z večjo državo prav tako ne morejo privoščiti v Bruselj sproti poši-
ljati številnih uradnikov iz prestolnic, da bi ti po potrebi usmerjali dnev-
no delo (Brown, 2000). Ker diplomatski predstavniki pri EU države ne
predstavljajo toliko, kot se zanjo pogajajo (Blair, 1998),11 je vzporedno iz-
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11 Blair (1998) pravi, da je klasična trditev, češ da veleposlaniki predstavljajo, stalni
predstavniki pa se pogajajo, pretirana, vendar dobro opisuje dva različna svetova v
sodobni diplomatski praksi. Medtem ko so prvi sinonim za blišč in ceremonije, so
drugi izpostavljeni neglamuroznim usklajevanjem pri pripravljanju predlogov skup-
nih stališč v EU v zadnji minuti. Razlika je, pravi Blair, tudi v odnosu, ki jih imajo
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jemno pomembna organizacija nacionalnih vlad, ki morajo svojim pred-
stavnikom v Bruslju dati jasen mandat oziroma jim zastaviti jasne poga-
jalske cilje. Tu se pri manjših državah do neke mere lahko razberejo
skupne tendence. Skupno jim je predvsem to, da si razvejanih osrednjih
vladnih organov za zavzemanje stališč na področju evropskih zadev ne
morejo privoščiti. Zato morajo biti v delo tesno vpeta vsa ministrstva, ki
morajo predloge stališč tudi pripravljati. Tako je na primer na Danskem,
Finskem, v Grčiji, na Irskem, v Luksemburgu, Nizozemski in Portugal-
ski.12 Vendar pa se tu zaradi takšnega decentraliziranega sistema pojavlja
potreba po učinkovitem koordinacijskem telesu, ki bo znalo narekovati
ritem, potreben za sledenje evropskega tempa. Kot dober primer je v tem
kontekstu v evropskih krogih večkrat omenjen finski model organizacije,
ki v decentraliziran sistem uvaja elemente centralizacije. Finska ima na-
mreč močno službo za evropske zadeve, ki pod pristojnostjo urada pred-
sednika vlade služi kot osrednje koordinacijsko telo za zavzemanje fin-
skih stališč v Svetu EU. Deluje kot osrednja koordinacijska služba za
nacionalna ministrstva oziroma njihove oddelke za evropske zadeve
doma kot tudi za predstavništvo v Bruslju, tako pri sprejemanju informa-
cij kot pri izdajanju navodil za zastopanje stališč v Svetu EU. Podobno je,
denimo, že kot kandidatka za članstvo k zadevi pristopila Slovenija, ki je
za osrednje koordinativno telo za potrebe urejanja evropskih zadev v
času pristopnih pogajanj pri vladi ustanovila službo za evropske zadeve.
Vse manjše države sicer takšnih centralnih koordinacijskih organov ni-
majo. Tak primer je na primer Nizozemska, kjer mora zato predstavniš-
tvo v Bruslju večkrat iskati navodila neposredno pri evropskih oddelkih
na posameznih ministrstvih, saj vodje teh oddelkov tvorijo skupino
ključnih uradnikov, ki skupaj s stalnim predstavništvom v Bruslju na
rednih tedenskih izmenjavah pripravljajo predloge za zavzemanje stališč.
Zaradi pomanjkanja koordinacijskega telesa pa lahko nastopijo tudi teža-
ve, kar je bil primer pri Irski, kjer pa se je zaradi tega v sprejemanju odlo-
čitev glede stališč do posameznih vprašanj pravzaprav okrepila vloga
stalnega predstavništva v Bruslju (Thorhallsson, 2000). Kar lahko odpira
vprašanje, kje je center odločanja; »država si težko privošči imeti središče
vladnega odločanja v Bruslju«.13

Cilj dobre organizacije za vsako državo je čim boljši pretok in kvalitet-
na obdelava vseh informacij, ki jih v zvezi s premiki pri posameznih poli-
tikah pridobi, ter čim bolj učinkovita koordinacija pri zavzemanju stališč,
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prvi in drugi z nacionalnimi prestolnicami; stalni predstavniki so v precej tesnejšem
stiku z domačimi ministrstvi in uradniki.

12 Za podrobnejši vpogled v organizacijo nacionalnih administracij za potrebe delova-
nja v okoliščinah članstva v EU glej »Koordinacija evropskih zadev v pogojih člans-
tva v EU znotraj vlade RS k sklepu vlade RS o koordinaciji evropskih zadev v RS v
pogojih članstva v EU z dne 17. februar 2003« 

13 Izjava je vzeta iz pogovora avtorice s predstavnikom stalnega predstavništva manjše
članice EU v Bruslju (december 2002).
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ki bodo njenim predstavnikom v Bruslju služila za vodilo pri pogajanjih v
Svetu EU. Večje države so v prednosti. Ne le zaradi splošne večje teže, ki
jo imajo v procesih odločanja, pač pa tudi zato, ker si lahko privoščijo ka-
drovsko bolj razvejane vladne službe, ki delajo na evropskih zadevah.
Organizacija nacionalne administracije je z vidika manjše države, ki se
bo z obvladovanjem vseh tematik in obsega pretoka informacij težko
spoprijela, zato ključni del strategije za utrjevanje pozicije v EU. 

Selekcija ciljev in tržne niše

Kot rečeno, je prednost integriranega evropskega sistema za manjše dr-
žave ta, da soodločajo o stvareh, v katere se samostojno verjetno ne bi
vključevale. Portugalska in Grčija tako sodelujeta pri opredeljevanju poli-
tike do evropskega severa, Švedska in Finska sta vpeti v politiko EU do
Sredozemlja, Irska v politiko do držav Afrike, Karibov in Pacifika (Arc-
her in Nugent, 2002). Vendar pa je s še tako dobro organizacijo manjša
država pri vseh vprašanjih težko enako aktivna. Zaradi omejenosti pri
kadrovskih virih tako na predstavništvu pri EU kot v vladni administraci-
ji ter zaradi hkratnega časovnega pritiska je temeljita preučitev in nato še
priprava stališč do vsakega vprašanja, ki se pojavi na evropskem dnev-
nem redu, za manjšo državo večkrat nemogoče delo. Večkrat se mora
sprijazniti, da vsakega vprašanja preprosto ne more obdelati enako po-
drobno in temeljito in nanj ne more odgovoriti s svojim izdelanim stališ-
čem. Zato mora domisliti strategijo, na kakšen način zagotoviti, da bo
preko članstva v EU uresničevala ne pa izključevala svoje interese. Če je
agenda zanjo preobsežna, si mora država zastaviti jasne nacionalne prio-
ritete v politikah EU in nato svoje kapacitete usmerjati v aktivno delova-
nje za uresničevanje teh; pristop, ki za manjše države morda ni toliko
strategija kot nuja (Brown, 2000). Majhnost države sama po sebi v EU ni
ovira za uspešno zastopanje interesov znotraj EU, je pa s tega vidika po-
membno, da si zna zastaviti jasne prioritete in cilje; vedeti mora, kaj so
njeni ključni interesi, da lahko v te usmerja svojo energijo in moči.14 Poe-
nostavljeno – država mora opraviti selekcijo ciljev in dejavnosti usmerjati
v tiste, ki so zanjo pač bolj pomembni. Tako bo na primer država, kot je
Grčija, svoje kapacitete usmerjala v uresničevanje ciljev na zanjo ključ-
nih področjih regionalne politike in kmetijstva, medtem ko se državi kot
sta Švedska in Danska pri slednjem ne bosta do onemoglosti pogajali o
kvotah za oljčno olje, temveč bosta stališča pri odločanju zavzeli v reakci-
ji na že podana stališča. Toliko bolj aktivni pa bosta kot neto plačnici v
evropski proračun, ko bo govora o financiranju te drage skupne politike
EU.15
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14 Janez Potočnik, Minister RS za evropske zadeve, intervju za STA, 26. december
2002.
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Aktivno članstvo v EU sicer ne pomeni le zasledovanje sprotnih ciljev
pri evropskih politikah, temveč tudi aktiven pristop do sooblikovanja
skupnega evropskega okolja, v katerem država deluje. Konstruktivne in
kredibilne pobude za nadgradnjo/reformo obstoječih ali za razvijanje
novih politik oziroma področij delovanja EU, s čimer država v povezavo
vnaša dodano vrednost (in hkrati zasleduje lastne interese), so pomem-
bne za profiliranje države kot članice EU. Manjša država se v primerjavi z
večjo tu spet sooči z že opisanimi problemi; večja država z novimi ideja-
mi, ki jih je zaradi širokega spektra interesov pripravljena izpeljati in ob-
sežnih kapacitet sposobna implementirati, je pri pridobivanju zavezni-
kov za izvajanje novih zamisli v prednosti. Pa vendar si lahko tudi
manjša država izbori svoj prostor na tržišču, tako da najde posebno tržno
nišo za politiko, ki jo iz lastnega interesa želi uresničevati na evropski
ravni (Antola in Lehtimaki, 2001). Večkrat navedeni so primeri skandi-
navskih članic EU, ki so velike zagovornice evropske okoljevarstvene po-
litike in spodbujanja skupnega pristopa do vlaganja v visoke tehnologije.
Še posebej pa pri navedbah uspešnega trženja ideje v evropskem prosto-
ru s strani manjše države izstopa primer Finske16 kot pobudnice politike
Severne dimenzije. Zamisel o regionalnem pristopu EU do skrajnega
evropskega severa, ki sodi v kontekst finskega nacionalnega interesa za
vzdrževanje stabilnosti in krepitev vpliva v baltski regiji, je bila koncep-
tualno podana leta 1997 (temeljni argument je bil vzdrževanje varnosti in
stabilnosti preko vključevanja in sodelovanja v regiji, še posebej z Rusi-
jo), EU pa jo je za svojo politiko v sklopu zunanjih odnosov potrdila leta
1998 ter leta 2000 sprejela akcijski načrt za izvajanje politike (Browning,
2001; Antola, 2001). Iskanje teh možnosti bi se znalo izkazati privlačno
za države, ki bodo v EU šele vstopile in se bodo hotele kot članice čim
prej profilirati oziroma v evropske politike vnesti elemente njim lastnih
interesov. Kako bodo pri tem uspešne, je seveda odvisno od tega, kako
bodo znale idejo tržiti oz. koliko energije bodo vanjo lahko ali pripravlje-
ne vložiti. V Sloveniji se denimo pojavljajo mnenja, da so takšne možno-
sti in priložnosti v sklopu evropske politike do držav Jugovzhodne Evro-
pe,17 vendar bo treba počakati, ali bodo tej težnji v okoliščinah članstva
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15 Za skupno kmetijsko politiko gre iz proračuna EU okrog polovica vseh sredstev. Za
natančno porabo sredstev iz proračuna EU glej npr. dokument Evropske komisije,
»Allocation of 2001 EU Operating Expenditure by Member State (september 2002)«,
http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_en.htm (20. 12. 2003).

16 Finska je pogosto omenjena kot izredno učinkovita manjša članica EU, kar je več-
krat povezano z izkušeno in profesionalno diplomatsko elito. Miles (2002) na primer
uspešnost Finske pripisuje dobri organiziranosti diplomatske elite, njeni proevrop-
ski naravnanosti, pa tudi več kot 40–letnim diplomatskim izkušnjam iz sosedstva z
nekdanjo Sovjetsko zvezo. V primerjavi s tovrstno preteklo izkušnjo, pravi Miles, je
EU za finske diplomate lažji zalogaj.

17 Minister RS za evropske zadeve, Janez Potočnik, je npr. v intervjuju za STA 26. de-
cembra 2002 dejal, da so države JV Evrope del razmišljanj EU o prihodnjih širitvah,
pri čemer bi lahko Slovenija kot članica v tem smislu odigrala ključno vlogo. »Za
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sledile konkretne pobude za nadgradnjo obstoječe evropske politike do
omenjenega območja. V maniri večjih držav je precej odločno željo po
pobudniški vlogi že nakazala Poljska, ki bi po vzoru severne dimenzije
bila pobudnica evropske vzhodne dimenzije, skratka sodelovanja z drža-
vami v njenem interesnem območju, z Rusijo in Ukrajino (Enlargement
Weekly Newsletter, 2002).18

Združevanje moči

Vnaprej zastavljenih zavezništev med posameznimi državami znotraj EU
ni; države se združujejo v različnih kombinacijah, odvisno od tematike
(Nugent, 1999b). Tako tudi manjše države znotraj EU ne tvorijo homoge-
nega, enotnega bloka. Pri zavzemanju stališč in odločanju o vprašanjih
posameznih politik jih zaznamujejo raznoliki interesi – pri sprejemanju
odločitev se oblikujejo različni glasovalni bloki, odvisno od tega, o čem
se razpravlja (Antola in Lehtimaki, 2001). Pri določenem vprašanju je
lahko kriterij vprašanje nevtralnosti (Avstrija, Finska, Irska, Švedska), pri
drugem velikost kmetijstva (Grčija, Irska, Portugalska), lahko jih deli ali
zaznamuje vprašanje plačniškega položaja v odnosu do proračuna EU,
saj si je težko predstavljati, da bi pri vprašanju večjih izdatkov neto plač-
nice med manjšimi državami (Danska, Nizozemska, Švedska) imele
enake cilje kot neto prejemnice (Grčija, Irska, Portugalska). 

Vendar to ne pomeni, da nekatere države vendarle ne iščejo stalnejših
navez z drugimi državami ter preko posvetovanj in usklajevanj povečajo
svoj vpliv (Nugent, 1999b). Med večjimi državami sta tak tesen odnos us-
talili Francija in Nemčija – državi redno izmenjujeta stališča in iščeta
kompromisne rešitve. Tako povečata svoj vpliv pri odločanju o posamez-
ni zadevi, hkrati pa, glede na njuno odločilno glasovalno težo in siceršnjo
odločilno vlogo za evropsko povezovanje, s tem večkrat odpreta pot za
sprejem določene odločitve za celotno Unijo.19

V nekoliko drugačni funkciji deluje tovrstno povezovanje med manjši-
mi državami. Na regionalni osnovi so si ga omislile beneluške države, ki
so sicer tradicijo tesne medsebojne naveze že ob samem začetku vnesle v
evropsko integracijo.20 Tri države (Belgija, Nizozemska, Luksemburg), ki
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Slovenijo je to priložnost, da se po eni strani z aktivno vlogo v tej evropski politiki
profilira kot članica EU, hkrati pa s tem uresniči svoj nacionalni interes v smislu utr-
jevanja stabilnosti v lastnem sosedstvu.«

18 Enlargement Weekly Newsletter, marec 2002. http://europa.eu.int/comm/enlarge-
ment/docs/newsletter/weekly_arch.htm (20.12. 2003).

19 Ko sta državi 24. oktobra 2002 pred zasedanjem Evropskega sveta uskladili različna
stališča o financiranju skupnih politik v razširjeni EU, je bila pot za dogovor o finan-
ciranju širitve na deset novih članic na samem zasedanju Evropskega sveta 25. in
26. oktobra 2002 odprta. (Agence Europe, 25. oktober 2002).

20 Vlade Nizozemske, Belgije in Luksemburga so med drugo svetovno vojno leta 1944
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pri vprašanjih razvijanja posameznih politik EU ne stojijo nujno na istih
stališčih, redno izmenjujejo svoja mnenja in se do osrednjih zadev, tudi
če zgolj v grobih okvirjih, opredeljujejo v skupnih memorandumih. S tem
pridobijo vsaj v treh točkah. Prvič, na ta način usklajeno branijo ugodno-
sti v smislu formalne moči v nadnacionalnih institucijah, ki so jih prido-
bile kot ustanovne članice.21 Drugič, takšna usklajevanja jim kot manj-
šim državam zagotavljajo večjo vidnost in razpoznavnost, njihovemu
glasu pa dajejo večjo kredibilnost in težo. Tretjič, sodelovanje zajema ši-
roko izmenjavo informacij o vseh evropskih tematikah, naj bodo njihova
stališča podobna ali različna. Na ta način tri države z razmeroma majhni-
mi administracijami druga drugi nudijo pomoč za lažje obvladovanje in
aktiven pristop do tematik na obsežni evropski agendi. Nikakor pa ni cilj
takšnega koordiniranja institucionaliziran skupen nastop v EU. Temu se
tri države izogibajo, saj bi tak pristop navezi nadel kalup formalne blo-
kovske formacije znotraj EU, ki bi se utegnila v njihovo lastno škodo
spremeniti v dojemanje treh držav kot enote, na primer pri vprašanju
institucionalnega zastopstva (Antola in Lehtimaki, 2001). Beneluško
združevanje moči manjših držav znotraj EU ni edino, je pa najuspešnej-
še. Podobno so medsebojno sodelovanje v EU vnesle tudi nordijske drža-
ve,22 a so se njihove poti v vlogi članic zaradi različnih pogledov na cilje
evropskega povezovanja dodobra razšle. 

Kaže, da so za tovrstno združevanje moči znotraj EU zainteresirane
prihodnje članice. Višegrajska skupina23 držav kaže interes za vnos svoje
tradicije izmenjave mnenj v EU ter je za te potrebe vzpostavila dialog z
beneluško navezo.24 Primerljivo s temi poskusi je tudi regionalno part-
nerstvo,25 v katerem se v tovrstnem povezovanju poskušajo Avstrija kot
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podpisale pogodbo o carinski uniji, ki je v letu 1948 pripeljala do Beneluške carin-
ske unije (Bainbridge, 1998).

21 Na primer po Pogodbi iz Nice imajo v razdelitvi glasov v Svetu EU razširjene Unije
tri beneluške države v Svetu EU skupaj toliko glasov kot ena večja država. Skladno
z deklaracijo o širitvi Pogodbe iz Nice ima Luksemburg 4 glasove, Belgija 12 in Nizo-
zemska 13, skupaj torej 29, kar je toliko glasov, kot jih imajo posamično največje:
Nemčija, Velika Britanija, Francija, Italija. 

22 Danska, Finska, Islandija, Norveška in Švedska so v letu 2002 obeležile 50. obletni-
co delovanja Nordijskega sveta. Naveza je v zadnjih letih okrepila sodelovanje z
državami baltske regije, http://www.norden.org/ (5. 12. 2002).

23 Višegrajska skupina držav (Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška) so nasploh pove-
zovanje gradile na evropski ideji. Na vrhunskem zasedanju 15. februarja 1991 so
sprejele Deklaracijo o vključevanju v EU ter v njej izrazile prepričanje, da je njihovo
sodelovanje pomemben korak za njihovo vključitev v EU in za integracijo celotne
Evrope (Hyde-Price, 1996).

24 Namen za redno izmenjavo mnenj v kontekstu evropskih zadev med višegrajsko in
beneluško skupino držav je bil potrjen na prvem vrhunskem srečanju držav dveh
skupin 5. decembra 2001 (glej »Summit Meeting between Benelux and the Visegrad
Group Luxembourg«, Press Statement, 05. december 2001).

25 Regionalno partnerstvo je bilo vzpostavljeno junija 2001, ko so se zunanji ministri
Avstrije, Slovenije, Češke, Madžarske, Slovaške in Poljske dogovorili za neinstitu-
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pobudnica ter Slovenija in Višegrajska četverica. Do katere mere se bodo
tovrstna neformalna sodelovanja med manjšimi državami znotraj razšir-
jene EU razvila, je težko napovedovati. Manjše države bi lahko z razvija-
njem takšnih neformalnih mehanizmov sodelovanja znotraj EU samo
pridobile. Sploh bi izmenjava mnenj znala koristiti novim manjšim drža-
vam, da v prvih letih članstva uspešno zaobjamejo celoten spekter kom-
pleksnega evropskega sistema. Takšno sodelovanje jim lahko koristi tudi
pri izoblikovanju profila v vlogi države članice in jim odpre pot za aktiv-
nejše sodelovanje pri vprašanjih, ki sicer ne bodo nujno del njihovega
vitalnega interesa, a si bodo na ta način krepile vlogo znotraj EU.
Vprašljiva pa bi bila koristnost potencialne formalizacije takšnih odno-
sov. Države bi si s tem lahko omejile manevrski prostor za fleksibilno
delovanje v širokem prostoru, ki ga ponuja EU, in si na ta način oslabile
pozicije za uveljavljanje svojih stališč v primerih, ko interes vseh držav
takšne potencialne naveze ne bo enak.

SKLEP

EU s svojo prepleteno institucionalno strukturo manjšim državam zago-
tavlja privlačen okvir za obvladovanje lastne majhnosti v mednarodnem
okolju – po eni strani jim nudi možnost soodločanja o zadevah, ki bi jih
brez vključenosti v evropski sistem težko obvladovale, po drugi pa odpira
možnosti, da cilje uresničujejo z zaledjem moči ostalih držav. Vendar pa
ni mogoče trditi, da v EU velikost države ne bi štela. Majhnost je lahko
slabost, tako takrat, ko pride do vprašanja obsežnega sklopa vprašanj, ki
jih morajo dnevno vsrkati njihove administracije, kot takrat, ko se države
soočijo s šibkostjo svojega glasu pri sprejemanju odločitev. Vprašanje,
kako naj si manjša država v takšnih okoliščinah zagotovi čim več vpliva,
ni novo, saj je večina držav v EU že danes manjših. Je pa izziv razmeroma
nov za tiste manjše države, ki se bodo v EU vključile v nekaj letih. Med
manjšimi državami se potrjuje tendenca naslanjanja na močno institucio-
nalno strukturo – svoje interese raje uresničujejo s pomočjo mehaniz-
mov, ki jih nudijo močne institucije, kot pa v medvladnem okolju, kjer
imajo zaradi majhnosti in s tem manjše (tudi glasovalne) moči manj mož-
nosti za uspeh. Zaradi problemov, ki jih zanje predstavlja obvladovanje
vse širše evropske agende, so nadalje prisiljene selekcionirati svoje cilje
oziroma energijo in kapacitete usmerjati v dobro zastavljene strateške in-
terese. Hkrati pa jim prav ta osredotočenost na izbrane cilje odpira mož-
nost, da z aktivnim pristopom svoje lastne interese prelevijo v interese
Unije in tako z močjo celotnega evropskega bloka uresničujejo politike,
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cionalizirano sodelovanje v kontekstu širitve EU z izgledi za nadaljevanje sodelova-
nja po izvedbi širitvenega procesa (STA, 6. junij 2001).
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ki jih same verjetno ne bi mogle uspešno voditi. Sicer nekoliko v senci
dejstva, da male države v Uniji ne tvorijo homogenega bloka, se za strate-
gijo za večanje vpliva nakazujejo tudi možnosti neformalnih navez med
skupinami manjših držav. Tega se – čeprav večkrat na različnih bregovih,
ko pride do vprašanja posameznih politik – za obvladovanje širokega
spektra evropskih vprašanj kot tudi za krepitev svojega glasu, kadar so o
nečem soglasne, uspešno poslužujejo beneluške države. Te ugotovitve vo-
dijo do osrednjega zaključka, da lahko tudi manjša država, ki se ne more
zanašati na argument moči, temveč se lahko naslanja le na moč argu-
menta, z aktivnim pristopom in dobro domišljenimi strategijami uspešno
uveljavlja lastne interese.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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KULTURNI VIDIKI EKONOMSKE 
GLOBALIZACIJE V EVROPI: 

ANALITIČEN PRIMER

VITO BOBEK, MILAN ZVER IN TJAŠA ŽIVKO1

UVOD

V dvajsetem stoletju je prišlo v svetu do obsežnih ekonomskih, družbe-
nih in kulturnih medsebojnih vplivov. Le-ti prizadenejo določena območ-
ja bolj kot druga, vendar vplivajo na velik del zemeljskega površja, zato
jih označujemo s terminom globalizacija (de Blij, 1999: 503). Globalizaci-
ja pomeni naraščajočo povezanost med narodi v svetovni sistem, ki je po-
vezan ekonomsko, politično in s pomočjo modernih medijev ter trans-
porta. Globalizacija pospešuje medkulturno komunikacijo, ki vključuje
potovanja in migracije, ki privedejo ljudi iz različnih kultur v neposreden
stik (Kottak, 1994: 360). Danes je svet povezan med seboj bolj kot kdaj-
koli prej. Globalizacijo najpogosteje zaznavamo kot ekonomski pojav. Fi-
nančne in trgovske povezave danes povezujejo ljudi iz različnih delov
sveta, ekonomsko dogajanje na enem koncu sveta ima lahko takojšen
vpliv na območja, ki so tisoče kilometrov proč. Istočasno postaja sposob-
nost ali volja držav, da bi uveljavile nadzor nad globalnimi ekonomskimi
odnosi, vedno bolj ovirana. Multinacionalne združbe delujejo v global-
nem okolju in pomembno vplivajo na ekonomsko suverenost držav. 
Tradicionalna pozicija držav je še dodatno načeta z globalizacijo družbe-
nih in kulturnih odnosov (de Blij, 1999: 503). Internet omogoča navezo-
vanje stikov po celotnem planetu, naraščajoča mobilnost je povzročila te-
snejše stike med ljudmi različnih kultur. Globalizacija je spremenila
ekonomsko, družbeno in kulturno sliko sveta, kjer države zmeraj bolj iz-
gubljajo na pomenu.

Vendar se moramo zavedati, da globalizacija sveta avtomatično ne pri-
naša globalne kulture. Pomemben vpliv na globalizacijo ima sicer razvoj
modernih načinov komuniciranja in transporta. Vendar velik del človeš-
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1 Dr. Vito Bobek, izredni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mari-
boru. Dr. Milan Zver, docent na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Maribo-
ru. Mag. Tjaša Živko, mlada raziskovalka na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univer-
ze v Mariboru.
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ke populacije nima možnosti dostopa do takšnih transportnih sredstev in
komunikacij. Možnost potovanja z letali ima le manjšina svetovnega pre-
bivalstva, čeprav naraščajoča. Dostop do interneta je le malenkost manj
omejen. Prav tako se je potrebno zavedati, da so potovanja in komunika-
cije osredotočene le na nekatera območja. Večina potnikov potuje v šte-
vilčno zelo omejene destinacije in se omejijo le na ozek krog počitniških
aktivnosti ali poslovnih kontaktov. Prav tako so komunikacije preko in-
terneta in drugih načinov osredotočene na določena področja. Zato ne
moremo trditi, da prihaja do nastajanja nove globalne družbe in globalne
kulture (Jones, 2000: 75). Za globalno kulturo je potrebno minimalno
skupno jedro osnovnih prepričanj, vrednot in obnašanja. Vendar je v da-
našnjem svetu raznolikost prepričanj, vrednot in obnašanja daleč preveli-
ka, da bi lahko prišlo do globalne kulturne homogenosti. Berger in Hun-
tington zaradi kulturne raznolikosti opozarjata na mogoče kulturne
upore (na t. i. Seattle syndrome), če ekonomska globalizacija, ki jo usmerja
Davos (elitna Davosna kultura), ne bo upoštevala kulturne raznolikosti
(2002: 16). V raziskavi so nas vodile naslednje hipotetične domneve:
• ekonomska kultura vpliva na ekonomsko uspešnost posamezne drža-

ve;
• z vidika ekonomske kulture obstajajo značilne razlike med državami v

svetu; celo z globalnega vidika v »homogeni« Evropi obstajajo signi-
fikantne razlike med članicami Evropske unije in tranzicijskimi drža-
vami;

• z vidika ekonomske kulture obstajajo značilne razlike tudi med sami-
mi tranzicijskimi državami. 

KONCEPT EKONOMSKE KULTURE

Od Webra in Schumpetra naprej je bila kultura precej zapostavljen dejav-
nik v ekonomskih študijah. Šele v zadnjih dveh desetletjih se ta podreje-
na dimenzija ponovno vrača na znanstveno-raziskovalno polje ekonom-
skih in socioloških študij. Prve nastavke za razvoj koncepta ekonomske
kulture je dal direktor bostonskega instituta (Institute for the study of
economic culture), Peter L. Berger, v svojem znamenitem delu The Capita-
list Revolution: Fifty Propositions About Prosperity, Equality and Liberty
(1986), v katerem se je ukvarjal zlasti s teorijo ekonomske kulture kapita-
lizma. Koncept ekonomske kulture ni lociral v ekonomijo, ampak kot
mejno disciplino med njo in drugimi družboslovnimi znanostmi, se pravi
kot interdisciplinarni fenomen: »… Economic institution do not exist in a va-
cuum but rather in a context (or, if one prefers, a matrix) of social and political
structures, cultures patterns, and, indeed, structures of consciousness (values,
ideas, belief systems). An economic culture… then contains a number of ele-
ments linked together in an empirical totality… (1986: 24)«.
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Pri preučevanju fenomena kulture prevladuje empirično-behavioristič-
ni pristop, ki se osredotoča na posameznega akterja. Kulturne posebno-
sti socialnih agregatov se določajo na podlagi vrednotnih orientacij posa-
meznikov. To seveda zahteva, da uporabimo tisti koncept kulture, ki je
dovolj aplikativen v načrtovanem raziskovalnem procesu. Tak raziskoval-
ni pristop, ki je utemeljen z ožjo definicijo kulture, omogoča, da je posto-
pek znanstvenega spoznanja konsistenten in seveda empirično relevan-
ten. Potrebno se je omejiti na jedro, na vrednote, ki po Hofstedu
programirajo vedenje. In takšen je Hofstedov model, ki kulturo »zajame«
kot vsoto vrednot in vedenja (Apfelthaler, 1999: 35). Že iz modela (slika
1) je razvidno, da vrednotni vzorci na nacionalni ravni prihajajo bolj do
izraza kot na poklicni ali profesionalni. To tudi pomeni, da na nacionalni
ravni lažje zaznamo vrednotne podobnosti in razlike, kakor vedenjske.

Namen tega prispevka ni primerjava držav z vidika kulturnih orienta-
cij nasploh, kot so to storili že Hofstede (1984, 1985, 2001), Ronen in
Shenkar (1985), Trompenaars (1993), Inglehart (1997), Inglehart in Baker
(2000), Brodbeck in ostali (2000) itd., temveč primerjava držav z vidika
ekonomske kulture (Zver, 2002: 803). V strokovnih krogih se je začelo
razpravljati o ekonomski kulturi2 šele v drugi polovici 20. stoletja. Izjem-
no vrednost pri proučevanju kulturnih vidikov globalizacije pa ima zad-
nje delo Bergerja in Huntingtona Many Globalizations: Cultural Diversity in
the Contemporary World (2002). 

METODA

Pri preverjanju naših hipotez se bomo naslonili na podatke iz Evropske
raziskave vrednot, ki je bila opravljena leta 1999 (30 evropskih držav). Na
podlagi razpoložljive podatkovne baze EVS smo oblikovali ustrezne spre-
menljivke oz. parametre ekonomske kulture. V nadaljevanju smo upora-
bili cluster analizo. Predpostavljali smo, da se značilnosti države z nizko
ekonomsko kulturo odražajo v višji stopnji zavračanja demokracije, spre-
jemanja avtokratizma, ekspertokracije, sistema privilegijev, sprejemanja
nedemokratičnega gospodarstva, državne kontrole gospodarstva naspro-
ti svobodni pobudi, opravičevanj davčnih goljufij.3 Značilnosti ekonom-
ske kulture bomo merili glede na odnos ljudi do teh stališč. 

V raziskavi ne bomo vrednotili splošne ravni dosežene ekonomske
kulture držav, vključenih v primerjavo. Opazovali bomo le nekatere »bo-
lezenske znake« – sindrome, ki sami po sebi ovirajo uveljavljanje višje,
razvite, racionalistične ekonomske kulture, značilne za razvita tržna gos-
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2 Ekonomsko kulturo opredelimo kot splet spoznavnih in vrednotnih struktur, ki us-
merjajo ekonomsko vedenje.

3 Vrednosti teh parametrov smo dobili iz omenjene baze podatkov EVS-a.
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podarstva. Vsi ti znaki skupaj predstavljajo ekonomsko kontra-kulturo in
v tem smislu je ta pojem tudi uporabljen. Predstavili bomo:
• Paternalistični sindrom (PAS) – gre za pričakovanja, da je država odgo-

vorna za svoje državljane, da bo poskrbela za to, da bo vsakdo pre-
skrbljen. Gospodarski sistem naj bi prvenstveno opravljal to vlogo.
Nasprotno temu obstaja etika individualne odgovornosti. Posamezniki
prevzemajo glavnino odgovornosti zase, kar kaže na večjo razvitost
ekonomske kulture.

• Sindrom nekompetitivnosti (SNK) – prevladuje prepričanje, da je vsa-
kršno tekmovanje škodljivo. Če je tako pojmovanje dominantno, se to
lahko izraža tudi na makro-družbeni ravni. Nizka stopnja konkurenč-
nosti je značilna za centralno-plansko urejena gospodarstva, kjer pre-
vladujejo velika podjetja, ki dobivajo državno podporo. S tem je pove-
zana nižja raven ekonomske kulture.

• Etatistični sindrom (ETS) – gre za prepričanje, da je dobro, če država
nadzoruje družbo. V gospodarstvu se to kaže kot pretirana državna re-
gulacija in nadzor nad zasebnimi podjetji. Če je takšno prepričanje do-
minantno, se to lahko odraža na strukturni ravni, kjer ima država mo-
nopol nad odločanjem v gospodarstvu in družbi. Prepričanje, da ima
država nadzor nad zasebnimi podjetji, razumemo kot nižje razvito
ekonomsko kulturo.

• Nedemokratični sindrom (NDS) – gre za prepričanje, da demokracija
slabo vpliva na gospodarstvo. Menimo, da je za uspešno delovanje
gospodarstva potrebna demokracija, ki je značilna za razvite zahod-
noevropske države. V državah z nizko stopnjo razvitosti ekonomske
kulture bodo mnenja, da demokracija neugodno vpliva na razvoj gos-
podarstva. 

• Privilegijski sindrom (PRS) – skrajna oblika distributivne mentalitete
so pričakovanja, da lahko tisti, ki imajo politično moč, slednjo izkori-
stijo tako, da si vzamejo ugodnosti, ki jim sicer ne pripadajo. Privilegiji
so bili značilen pojav predindustrijskih družb pa tudi totalitarnih siste-
mov. Zanimivo je videti, ali so se ljudje kaj navadili na tovrstne pojave
(pol)pretekle zgodovine. Vprašanje je usmerjeno na vse ljudi, kar po-
meni, da so lahko ljudje tudi sebe videli v potencialni vlogi prejemnika
ugodnosti, ki mu ne pripadajo. Nedvomno je privilegijski sindrom
znak nižje ekonomske kulture in nasproten načelu enakopravnosti
med ljudmi. 

• Sindrom sive ekonomije (SSE) – gre za prepričanje, da lahko utajo
davkov upravičimo. V državah z nižjo stopnjo razvitosti ekonomske
kulture bodo bolj opravičevali utajo davkov, siva ekonomija je v teh dr-
žavah močno prisotna.

Vrednotenje visoka-nizka je povzeto iz primerjalnih raziskav in študij s
tega področja. Vrednost »visoka« smo povezali z ekonomsko-političnimi
vrednotami zahodne kapitalistične družbe, za katero je značilen: indivi-
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dualizem, etika samoodgovornosti, zasebna iniciativa in kompetitivnost,
relativna avtonomija gospodarstva, demokracija, enakost pravic in social-
na odgovornost (plačevanje davkov).

Vrednosti PAS4 so najnižje v zahodnoevropskih državah (Francija, Av-
strija, Nemčija, Velika Britanija, Danska, Islandija, Luksemburg, Irska,
Nizozemska). V teh državah prevladuje etika individualne odgovornosti.
Nasprotno pa je v tranzicijskih državah prevladujoče prepričanje, da bi
država morala prevzeti več odgovornosti za to, da je vsak preskrbljen. Ta
»sindrom« je najbolj prisoten v vrednotnih usmeritvah pri Latvijcih, Slo-
vakih, Slovencih, Madžarih in Ukrajincih.

Tekmovalnost očitno ni več izrazit dejavnik razlikovanja v ekonomskih
kulturah evropskih držav. Razlike so manjše in netipične. Prevladuje pre-
pričanje, da je tekmovanje koristno. S takim stališčem se najbolj strinja
javno mnenje v Romuniji in na Hrvaškem, v Islandiji, na Malti, Slovaš-
kem, Češkem, Švedskem.

Nekoliko večje razlike opazimo pri t. i. etatističnem sindromu. Večji
pomen podjetniški (samo)iniciativi pripisujejo na Švedskem, v Islandiji,
Avstriji, na Danskem, medtem ko v Latviji, na Slovaškem, v Rusiji, na
Poljskem, Madžarskem prevladuje prepričanje, da bi morala država trd-
neje nadzorovati zasebna podjetja.

Najtrdnejšo zvezo med demokracijo in gospodarsko uspešnostjo pre-
poznavajo v Nemčiji, Avstriji, na Danskem, v Islandiji, Luksemburgu, na
Švedskem. Nasprotno mnenje pa prevladuje v Grčiji, Rusiji, Latviji, Slo-
veniji, Romuniji in na Poljskem. 

V Evropi očitno prevladuje splošno prepričanje, da privilegiji niso
opravičljivi, čeprav so tudi glede tega značilne razlike. Največjo vrednost
doseže PRS v Belorusiji, Grčiji, Estoniji in, zanimivo, v Franciji. Najmanj
sprejemljivi pa so na Malti, Danskem, Nizozemskem.

Davčne utaje so v Evropi razumljene kot nekaj negativnega, torej niso
ekonomske vrednote. Najbolj zamolčijo davčne utaje na Malti, v Bolgari-
ji, na Danskem, Češkem, v Madžarski. 

Pri proučevanju ekonomske uspešnosti proučevanih držav smo se od-
ločili za naslednje kazalce (podatki o ekonomskih kazalnikih so za prou-
čevane države zbrani v tabeli 2):
• bruto domači proizvod na prebivalca – BDP/c5 (Luksemburg, Danska

in Islandija imajo najvišji BDP/c (nad $ 30.000), najrevnejše države po
podatkih iz leta 1999 pa so bile Ukrajina, Belorusija, Rusija, Bolgarija
in Romunija),
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4 Komentar rezultatov iz tabele 1. Za podrobnejšo razlago metod glej Živko, 2003. 
5 Podatki za BDP so črpani iz nacionalnih statističnih virov, dopolnjenih s podatki, ki

jih je pridobil Mednarodni denarni sklad, ali pa so Euromonitorjeve ocene. Podatki
za BDP so iz nacionalne valute preračunani v ameriške dolarje po tečaju, ki je za
vsako državo naveden na njeni strani v The world economic factbook. Pri izračunu
BDP-ja na prebivalca so uporabili populacijske številke prejšnjega leta (Euromoni-
tor, 2000: 2).
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• stopnja inflacije – infl.6 (najvišjo stopnjo inflacije je leta 1999 imela Be-
lorusija, kar 293,7 %, prav tako pa izstopata Rusija s 85,7 % in Romuni-
ja s 45,8 %. Najnižjo stopnjo inflacije pa so to leto imele članice EU, in
sicer Švedska ter Francija z 0,5 % in Nemčija ter Avstrija z 0,6 %),

• indeks človeškega razvoja – HDI7 (najvišje uvrščene države po HDI so
Švedska, Belgija in Nizozemska, najslabše pa Ukrajina, Romunija, Ru-
sija in Belorusija), 

• BDP per capita (po kupni moči v ameriških dolarjih) – PPP/c8 (Luk-
semburg, Islandija, Irska, Danska, Belgija, Avstrija imajo največjo
kupno moč, nasprotno pa so države Ukrajina, Bolgarija, Romunija, La-
tvija, Litva, Belorusija, Rusija in Hrvaška z najnižjo kupno močjo). 

Zanimalo nas je, ali lahko proučevane države na osnovi šestih spremen-
ljivk, ki smo jih določili za ekonomsko kulturo, razdelimo v nekaj sku-
pin. V vsaki skupini bi bile države s podobnimi lastnostmi. V literaturi
(Ferligoj, 1988: 18) se v takšne namene uporablja metoda razvrščanja v
skupine, ki se imenuje tudi »cluster analiza«, taksonomija, klasifikacija,
Q-analiza, tipologija, grupiranje… 

S spremenljivkami ekonomske kulture (tabela 1) in prilagojenimi
vrednostmi BDP/c kupne moči9 (tabela 2) ter z uporabo računalniškega
programa za statistiko SPSS smo s cluster analizo dobili dendrogram oz.
drevo združevanja (slika 2). Pri tem smo uporabili Ward metodo, ki
spada med hierarhične metode10 razvrščanja v skupine. Slednje se v ana-
lizah največ uporabljajo (Ferligoj, 1988: 25–26). 

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

6 Nanaša se na povprečno letno stopnjo inflacije, ki v večini primerov temelji na
številkah, zagotovljenih s strani Mednarodnega svetovnega sklada (Euromonitor,
2000: 2).

7 Klasifikacija držav glede na pričakovano starost pri porodu, stopnjo pismenosti
odraslih, vsoto primarnih, sekundarnih in terciarnih bruto vpisov v izobraževalne
ustanove (v odstotku), BDP/c (PPP v ameriških dolarjih), indeks pričakovane staro-
sti, indeks izobrazbe, indeks BDP-ja (UNDP, 2001: 141). Države smo razvrstili glede
na rang (Norveška je leta 1999 bila na prvem mestu, Švedska na četrtem).

8 Podatke, uporabljene za izračun HDI kalkulacij, je priskrbela Svetovna banka. Po-
datki temeljijo na Mednarodnem primerjalnem programu (ICP raziskave – Interna-
tional Comparison Programme), ki pokriva 118 držav. Svetovna banka je prav tako
priskrbela ocene, ki temeljijo na ICP raziskavah, za ostalih 44 držav. Podatki o
cenah in potrošnji iz regionalnih raziskav so povezani z uporabo standardne klasifi-
kacijske sheme za sestavo in izračun mednarodno primerljivih podatkov PPP-a.
Bazno leto za podatke PPP je 1996; podatki za referenčno leto 1999 so ekstrapolirani
z uporabo relativnih premikov cen skozi čas med vsako državo in ZDA – bazno
državo (UNDP, 2001: 138).

9 Da bi spremenljivke bile primerljive, smo BDP/c po kupni moči preračunali na skalo
od 1 do 10 ter ohranili osnovne razlike.

10 Najobsežnejši razred metod za razvrščanje v skupine predstavljajo metode, ki teme-
ljijo na zaporednem združevanju dveh ali več skupin v novo skupino (Ferligoj, 1988:
61).
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INTERPRETACIJA REZULTATOV IN SKLEPNE MISLI

Iz slike 2 in 3 lahko sklepamo, da je razmišljanje o povezanosti ekonom-
ske uspešnosti in ekonomske kulture pravilno. Na osnovi šestih spre-
menljivk, ki opredeljujejo ekonomsko kulturo, apliciranih na trideset dr-
žav, in BDP/c po kupni moči smo dobili dendrogram (slika 2). Iz njega
sta razvidni dve skupini držav:
• prva skupina zajema Avstrijo, Švedsko, Nemčijo, Islandijo, Veliko Bri-

tanijo, Dansko, Irsko, Nizozemsko, Francijo, Belgijo in Luksemburg
(razvite zahodnoevropske države),

• druga skupina pa vse ostale in se naprej deli še na dve podskupini
držav, in sicer
– Španija, Portugalska, Italija, Grčija in Slovenija na eni strani (te čla-

nice Evropske unije so glede na BDP/c na repu EU – z izjemo Italije
in Slovenije, ki je med proučevanimi državami pridružena članica z
najvišjim BDP/c), ter

– Litva, Belorusija, Estonija, Ukrajina, Poljska, Rusija, Latvija, Slovaš-
ka, Bolgarija, Hrvaška, Romunija, Češka, Madžarska in Malta.

Drevo združevanja prikazuje grupiranje držav. Če podrobneje pogleda-
mo posamezne skupine držav, lahko vidimo, da so v prvi skupini razvite,
zahodnoevropske države, ki imajo visok BDP na prebivalca, nizko stop-
njo inflacije, nizek HDI (glej tabelo 2).

Države s podobno ekonomsko kulturo dosegajo tudi primerljive eko-
nomske rezultate. Iz slike 2 lahko tudi razberemo, da se države združuje-
jo v zanimive skupine. Celo znotraj držav članic EU lahko zaznamo dve
podskupini: skupino, kjer prevladujejo države s prevladujočo protestant-
sko vero in države, kjer prevladuje katoliška. Tudi skupina držav, kjer
prevladuje pravoslavna vera kaže veliko stopnjo podobnosti po merilih
ekonomske kulture kakor tudi ekonomske uspešnosti. Iz tega lahko skle-
pamo, da je kultura, zlasti religija oz. delovna etika, v religioznih siste-
mih (Weber) pomemben dejavnik ekonomskega razvoja.
Preverjanje hipotez, zastavljenih v uvodu:
• Ekonomska kultura vpliva na ekonomsko uspešnost posamezne drža-

ve. Metoda razvrščanja v skupine je pokazala, da je ta teza resnična.
Trditi pa ne moremo, v kolikšni meri vpliva ekonomska kultura na
nacionalno ekonomsko uspešnost, saj nanjo vplivajo tudi drugi dejav-
niki. 

• Z vidika ekonomske kulture obstajajo značilne razlike med članicami
Evropske unije in tranzicijskimi državami. To tezo potrjuje dobljeni
dendrogram (slika 2). Iz slednjega sta razvidni dve skupini držav: za-
hodnoevropske (članice Evropske unije) in tranzicijske države (bivše
centralnoplanske). Izjema je pravzaprav Slovenija, saj spada v podsku-
pino razvitih zahodnoevropskih držav. 
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• Z vidika ekonomske kulture obstajajo značilne razlike med tranzicij-
skimi državami. Sliki 2 in 3 sta relevantni za to tezo. Vidimo lahko
skupino tranzicijskih držav, ki jo sestavljajo Hrvaška, Bolgarija, Romu-
nija in Češka ter skupino, kjer so Madžarska, Litva, Belorusija, Ukraji-
na, Latvija, Estonija, Poljska, Slovaška in Rusija. Slovenija spada v tret-
jo skupino držav, kjer so članice Evropske unije.

Iz slike 3 so razvidne štiri skupine držav:
• prevladujoče protestantske (Islandija, Danska, Nemčija – pol prote-

stantska, pol katoliška, Švedska, Velika Britanija, Nizozemska, z izje-
mami Irske, Malte in Avstrije, ki so katoliške), 

• prevladujoče bogate katoliške (Italija, Francija, Španija, Portugalska,
Slovenija, Belgija – katoliška in protestantska),

• srednjeevropske tranzicijske države (Hrvaška – katoliška, Češka – me-
šana, pravoslavni Bolgarija in Romunija),

• prevladujoče pravoslavne države (Belorusija, Rusija, Ukrajina, Litva,
Rusija, Latvija).

Obstajajo torej tudi značilne razlike med razvitimi državami članicami
EU. Tudi v tej skupini bi lahko razlikovali med dvema podskupinama, ki
se razlikujeta po religioznih usmeritvah. To potrjuje Inglehartovo post-
modernistično tezo, da je religija ponovno eden od ključnih kulturnih
faktorjev, ki usmerja vedenje ljudi, torej tudi ekonomsko.

Slika 1: Hofstedov model kulture

Vir: Apfelthaler (1999, 35).
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Tabela 1: Spremenljivke ekonomske kulture

Država PAS SNK ETS NDS PRS SSE
Francija 3,99 4,73 4,91 6,20 3,38 3,05
Velika Britanija 4,43 4,00 4,77 4,68 1,98 2,41
Nemčija 4,23 3,80 4,62 4,01 1,89 2,36
Avstrija 3,97 3,18 4,06 4,28 2,17 2,20
Italija 5,62 4,16 4,92 5,78 1,88 2,39
Španija 5,65 4,29 5,42 5,56 2,66 2,35
Portugalska 4,84 4,45 5,60 6,03 2,03 2,44
Nizozemska 4,64 4,70 5,48 4,56 1,51 2,68
Belgija 4,99 4,74 5,58 5,32 2,57 3,64
Danska 4,40 4,02 4,42 4,57 1,39 2,01
Švedska 4,26 3,47 3,91 4,50 2,08 2,41
Islandija 4,59 2,89 3,36 4,58 1,74 2,22
Irska 4,61 3,81 5,00 5,22 1,89 2,34
Estonija 6,09 4,39 6,10 5,81 3,20 3,15
Latvija 6,66 3,42 7,35 6,41 2,11 2,35
Litva 5,39 3,99 4,59 6,09 2,56 3,78
Poljska 5,76 3,99 6,64 6,33 2,36 2,22
Češka 4,90 3,25 6,03 5,95 1,86 2,08
Slovaška 6,38 3,59 7,12 6,26 2,91 2,16
Madžarska 6,12 3,76 6,65 5,81 1,69 2,11
Romunija 4,81 2,73 6,20 6,52 1,82 2,79
Bolgarija 5,22 3,50 5,40 5,86 1,85 2,00
Hrvaška 5,20 2,92 5,02 5,27 1,62 2,73
Grčija 5,93 4,28 6,13 6,78 3,63 2,87
Rusija 5,70 4,09 6,09 6,67 2,30 3,09
Malta 5,13 3,20 4,98 4,86 1,36 1,53
Luksemburg 4,33 4,45 6,47 4,42 2,87 3,37
Slovenija 6,53 3,24 5,53 6,31 2,81 2,34
Ukrajina 6,07 4,06 5,43 5,96 2,83 3,45
Belorusija 5,65 3,66 4,81 5,48 3,48 4,22
Vir: lastni izračuni avtorjev iz SJM-a ERV-ja (1999). 
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Tabela 2: Pokazatelji ekonomske uspešnosti za izbrane države (1999)

Država BDP/c $ infl. HDI PPP/c $ PPP*
Francija 24.092,8 0,5 13 22.897 5,35
Velika Britanija 23.997,6 1,6 14 22.093 5,17
Nemčija 25.598,1 0,6 17 23.742 5,55
Avstrija 25.653,3 0,6 16 25.089 5,87
Italija 20.275,1 1,7 20 22.172 5,18
Španija 14.095,6 2,3 21 18.079 4,23
Portugalska 10.919,8 2,3 28 16.064 3,76
Nizozemska 24.055,0 2,2 8 24.215 5,66
Belgija 24.392,2 1,1 5 25.443 5,95
Danska 32.923,8 2,5 15 25.896 6,05
Švedska 26.840,5 0,5 4 22.636 5,29
Islandija 30.961,0 3,2 7 27.835 6,51
Irska 23.762,3 1,6 18 25.918 6,06
Estonija 3.604,8 3,3 44 8.355 1,95
Latvija 2.623,4 2,4 50 6.264 1,46
Litva 2.894,2 0,8 47 6.656 1,56
Poljska 3.971,9 7,3 38 8.450 1,98
Češka 5.178,9 2,1 33 13.018 3,04
Slovaška 3.659,2 10,6 35 10.591 2,48
Madžarska 4.925,1 10,3 36 11.430 2,67
Romunija 1.519,7 45,8 58 6.041 1,41
Bolgarija 1.342,1 2,6 57 5.071 1,19
Hrvaška 4.043,1 3,7 46 7.387 1,73
Grčija 11.779,1 2,6 23 15.414 3,60
Rusija 1.235,8 85,7 55 7.473 1,75
Malta 9.199,0 2,1 30 15.189 3,55
Luksemburg 41.125,7 1,0 12 42.769 10,00
Slovenija 10.050,5 6,6 29 15.977 3,74
Ukrajina 550,5 8,2 74 3.458 0,81
Belorusija 1.075,6 293,7 53 6.876 1,61
Opombe: HDI – human development index (indeks človekovega razvoja).
PPP/c $ – purchasing power parity per capita in US dollars (kupna moč v ameriških dolarjih).
BDP/c $ – BDP na prebivalca v ameriških dolarjih.
PPP* – BDP/c po kupni moči, reskalirana od 1 do 10 (za potrebe slike 3).
Vir: Euromonitor (2000) in HDR (2001: 141–142).
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Slika 2: Dendrogram

Vir: lastna analiza avtorjev.
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Slika 3: Ekonomska kultura in ekonomska uspešnost (evropske države)

Vir: lastni izračuni (prikazi) avtorjev.
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3. DEL

DRŽAVNO IN ZNOTRAJDRŽAVNO PRILAGAJANJE
V ISKANJU PRILOŽNOSTI KOT ODGOVARJANJE

MALE DRŽAVE/SLOVENIJE
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GLOBALIZACIJA IN NACIONALNA DRŽAVA

MILAN BALAŽIC1

Štiri mesta: Rim, Meka, Moskva, Washington. Trije referenčni okvirji: re-
ligija, komunizem, kapitalizem. Dva modusa: ogenj in meč, maslo in to-
povi. En cilj: globalizacija, ki jo lahko beremo kot ideološko hegemonijo,
politično dominacijo in ekonomsko eksploatacijo. Toda preden rečemo
globalizacija, moramo reči neoliberalizem, in preden rečemo neoliberali-
zem, moramo reči postmoderna, ki na predmoderno in moderno gleda
kot na stopnje univerzalizacije k sebi.

Postmoderna je na Zahodu definirana kot stanje nezaupanja do meta-
naracij, denimo, do razsvetljenske naracije o emancipaciji človeštva, do
idealistične naracije o teleologiji duha in do zgodovinske naracije o her-
menevtiki smisla (Lyotard). Če iniciramo teorije družbe(nega), potem
postmoderna koincidira s pojmi, kot so: postindustrijska družba (Bell),
postzgodovina (Gehlen), konec zgodovine (Fukuyama), pozni kapitali-
zem (Jameson), postkolonializem (Said), družba tveganja (Beck), global-
na družba (Giddens, Held) itd. Ti in drugi postmoderni modeli deskrip-
tivne interpretacije ne izkazujejo več nekega splošno sprejetega obrazca
praktičnega projektiranja družbe prihodnosti. Prej gre za teoretsko ref-
leksijo planetarne situacije kot radikalne medsebojne odvisnosti dogod-
kov v svetu – situacije, konstituirane skozi globalno širjenje političnih,
ekonomskih, kulturnih in tehnoloških projektov Zahoda ter prevzemanje
le-teh s strani »ne-zahodnih« družb, globalizacije z globaliziranim upo-
rom proti njej vred. Refleksija postmodernega stanja ni proizvedla niti
širše sprejeto konceptualizacijo tega stanja niti nek pozitivni politični
koncept – vsi takšni teoretski poskusi so končali ali v apelu za »novo po-
litiko« (Lyotard, Derrida), ali s pozivom h globalnemu prakticiranju mo-
dela zahodne politike na podlagi njene komparativne prednosti (Haber-
mas, Rorty, Giddens).

Pluralizmu nekoherentnih teoretskih diskurzov postmoderne povsem
ustreza Habermasova konceptualizacija »nove nepreglednosti«; kar osta-
ja odprto, je artikulacija odgovora na vprašanje, kakšna politika izhaja iz
te pozicije aktivnega eklekticizma (?). Namreč, znotraj okvira nepredvi-
dljivih posledic postmoderne projekcije družbe tveganja ni moč ubežati
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temeljni karakterni potezi globalizacije, t.j. univerzalnemu občutku stra-
hu. Vsak poskus odstranitve temeljnega »čustva« na način vzpostavljanja
»novega svetovnega reda« ustvarja nova žarišča strahu: nove disperzivne
točke (proti-globalizacijskega) odpora vodijo k latentni subverziji svetov-
nega reda Pax Americana. Ta se na latentno subverzijo odziva z intenzivi-
rano uporabo nasilja in s tem zgolj potencira spiralo nasilja in razumno
destrukcijo uma. Avtonomne družbene logike se ne morejo več razvijati
kot neprimerljive znotraj svojih izoliranih sfer, saj so že vstopile v plane-
tarno polje radikalne medsebojne odvisnosti – npr., v času praktične
možnosti kloniranja človeka je biogenetiki takoj pridruženo ne le etično
vprašanje, kakšna politika ustreza generaciji novih bitij. Ali drugače –
kakšna politika ustreza pluralizmu diferenciranih sfer kulturnih razlik,
kako je možno racionalno urediti radikalni pluralizem življenjskih form,
sicer tako promoviran v postmodernem diskurzu (Lyotard, 1987: 3–22,
Rorty, 1991: 211–222).

Ambivalenca radikalnega pluralizma heterogenih življenjskih form in
monizma preživetja ni nikjer očitnejša kot v strukturi prevzemanja za-
hodnih modelov in konstituiranja točk odpora Zahodu, pri čemer se ta
odpor izvaja s sredstvi, ki so nastala na Zahodu, z uporabo moderne teh-
nologije in simulacijo zahodne politike. Prakticiranje zahodnih modelov
izven Zahoda kaže na možnost prevzemanja le-teh v nezahodnih tradici-
jah v interesu teh (tradicij). Tradicij v oklepaju: te so se znašle pred izzi-
vom notranje rekonstrukcije – ni več tradicionalnih družb v dobesednem
pomenu besede, kajti vse doživljajo specifične oblike modernizacije.
Specifične sled pluralnih povezav elementov (post)modernizma in tradi-
cije, ki ne predpostavljajo, da morajo »nezahodne« družbe prehoditi
identično pot po vzoru na zahodne družbe. Transformacija, tranzicija in
rekonstrukcija identitete »nezahodnih« družb ni določena z elementi nji-
hove suverenosti, pač pa z destrukcijo te suverenosti (Laclau, 1988:
63–82, Kellner, 2000: 103–126). Širjenje zahodnega svetovnega reda pote-
ka po interesih tega reda, ne pa v skladu z notranjimi potrebami »neza-
hodnih« družb: vpliv teh družb na odločitve globalne narave je zanemar-
ljiv. Adekvatna konceptualizacija je nadomeščena s poenostavljeno
reprodukcijo klasičnih političnih modelov, prevzetih z Zahoda. Logika
disparatnosti zmanjka: radikalna medsebojna odvisnost povzroča veriž-
no reakcijo, tok je nepredvidljiv in ga ni moč zanesljivo upravljati. Kon-
tingenca postmoderne disperzira polje učinkov političnih odločitev v prej
še ne-politične sfere – in obratno: govorimo o vdoru etike v politiko ipd.
Postmoderna rekonstrukcija polja političnega – v katerem prostor politič-
ne utopije zavzemajo politične strategije – globalizacijo zapopade kot eno
od strategij preživetja, čeprav v svoji doktrinarni obliki prej spominja na
novo obliko utopično-normativnega projekta. Od različnih oblik filozofi-
je zgodovine se postmoderne teorije družbe(nega) razlikujejo že v tem,
da vertikalno zgodovinsko-diahrono perspektivo zamenjajo s horizontal-
no-prostorskim urejanjem sveta, v katerega decentrirani fokus je postav-
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ljen ključni zastavek: preživetje zahodne civilizacije (Armitage, 2000:
25–56; Hassan, 1985: 123–124; Huyssens, 1984: 5–52).

Postmoderni teoretski kompleks predpostavlja prvenstvo politike na
način heglovske zvijačnosti uma: globalizacija najde svoj cilj v domeni
ekonomije in logike »svobodnega pretoka blaga, ljudi in kapitala«, vse to
pa za seboj potegne pravšnje ideološko oblikovanje dominacije in eks-
poatacije. Na samem vrhu kurantnega spiska tem ideologije globalizacije
stoji pridiga o »zastarelosti« nacionalne teritorialne države s spremljeval-
nimi lamentacijami nad ksenofobičnostjo nacionalnih oz. etničnih kul-
tur. Utopična volja do »svetovnega miru« riše globalni red brez glavnega
generatorja modernih vojn – nacije. Nova globalna kultura je legitimira-
na skoz pacifikacijo krvoločne kolektivne identitete nacionalne države. V
optiki globalne kulture nacija »izginja«: množični mediji in njim ima-
nentna potrošniška kultura z intenco odstranitve nevtralizira partikular-
ne in agonalne nacionalne kulturne identitete. V eklektiki postmoderne
kozmopolitske kulture izgine zgodovinski spomin, čustvo in (samo)spo-
štovanje, utopljeno v samoironizaciji in potrošništvu. Brezčasovna uni-
verzalnost globalne kulture parazitira na starih sanjah o »svetovni drža-
vi« in globalizirani demokraciji ter človekovih pravicah. Utopičnost
podjetja pa spodbija druga stran istega kovanca: politična hegemonija in
tiranija kapitalske logike, ki kot svoj stranski nujni proizvod sprovocirata
novo samodefiniranje lokalnih kulturnih identitet in poudarjeno naglaša-
nje suverenosti nacionalne države (Cvetković, 2002: 59).

Izgleda, kot da so nacionalne teritorialne države, ki so nastale kot proi-
zvod političnih procesov modernizacije – prav tako globalizirajoče v in-
tenci integriranja držav v enoten normativni mednarodni sistem – zdaj
vnaprej določene, da odmrejo v trenutku, ko je komunistični projekt »od-
miranja države« potlačen in izvržen iz javnega diskurza. Globalizacijska
ideologija konstatira, da so nacionalne države prevelike za reševanje re-
gionalnih problemov in hkrati premajhne, da ne bi ovirale svobodne cir-
kulacije kapitala. Neoliberalna globalizacija pluralizira in fragmentira, da
bi univerzalizirala in homogenizirala: ruši tradicionalne atribute nacional-
ne suverenosti v prid globalne kondenzacije prostora in časa, multikultra-
lizacijo vpotegne v ples funkcionalnega poenotenja kultur v korist veleka-
pitala (Amin, 1997: 123–138). Globalizacija kapitala je ireverzibilna: bolj
ko sprejemate pomoč in upoštevate pogoje in nasvete MMF, bolj postajate
odvisni od MMF, zato vam je njegova pomoč še potrebnejša; druga različi-
ca: več ko imaš Evrope v hiši, več je manjka in je zato hrepenenje še večje.
Univerzalizacija liberalno-demokratskega konsenza nima konkurence –
po propadu obeh »alternativ«, »levega« komunizma in »desnega« fašizma
se globalizaciji lokalno zoperstavljata le še nacionalizem in religiozni fun-
damentalizem. Negativna legitimacija liberalne demokracije kot (»sredin-
ske«) demokracije – v opoziciji z nedemokratičnostjo »desnega« naciona-
lizma in religioznega fundamentalizma – izključuje populistično desnico.
S tem je politični fokus premeščen na solidarnost levo-liberalnega bloka
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proti desnici, kar rezultira v dušenju vsakršne leve alternative. Edina toč-
ka proti-kapitalistične subverzivnosti tako ostajajo anti-globalistična giba-
nja, ki proti globarizirani politični oblasti kapitala konstruirajo potencial-
no protiutež – globarizirano demokratično civilno družbo.

Po 11. septembru 2001 se Zahod organizira v society of security okrog
diskurza ogroženosti. Ta diskurz intervenira v razmere, ko nekatere drža-
ve za vsako ceno vztrajajo pri ohranitvi tradicionalne identifikacije.
Rezultat: sistematična proizvodnja neustrašnih Vodij nasprotovanja
novemu svetovnemu redu v imenu svetlih nacionalnih ciljev. Drugi je
sovražnik, v kolikor se upira neoliberalizmu politične ekonomije: eko-
nomski svobodi za močne, ekonomiji, »osvobojeni« socialnih in politič-
nih okvirov ter državnih restrikcija, svobodni cirkulaciji kapitala in trgo-
vine, z eno besedo, transnacionalnemu izkoriščanju dela in okolja.
Zmaga kapitalizma in gospostvo liberalne demokracije je tako rekoč po-
polno – celo več: vsi moralno-politični spopadi demokratične civilne
družbe proti avtoritarni partijski državi na prelomu osemdesetih v devet-
deseta leta prejšnjega stoletja, vsi boji za človekove pravice, za demokra-
cijo, so se izkazali za nujni pogoj neomejene cirkulacije in akumulacije
kapitala. Novo globarizirana politična dominacija kapitala in nove druž-
bene nepravičnosti porojevajo renesanso teoretskih premislekov o parti-
cipativni demokraciji kot demokratizaciji demokracije, ki bi segla dlje od
»tretje poti« socialdemokracije pod hegemonijo neoliberalnega kapitaliz-
ma. Topika teh premislekov se fokusira okrog možnosti dejanske realiza-
cije formalno priznanih pravic in svoboščin, dejanske svobode držav-
ljank in državljanov v sferah civilne družbe in države. Veliko število ljudi
nima zadostnih (materialnih in nematerialnih) sredstev in možnosti za
udejanjenje svoje formalne svobode in enakosti: gre za demokracijo, ki
bo v prid večine zamejila svobodo koncentracij oblasti, lastnine in neka-
terih interesnih skupin, za zmanjšanje neenakosti na nacionalni, finanč-
ni in spolni podlagi, za selektivno distributivno pravičnost, in nenazad-
nje za politični sistem, v katerem bodo široke temeljne svobode, enake za
vse, dispozitiv, na katerem bo družbena in ekonomska neenakost razpr-
šena tako, da bo koristila vsem (Rawls).

Slovenska osamosvojitev je – med drugim – tudi posledica neuravnove-
šene demokratizacije takratne Jugoslavije. Nacionalna emancipacija je
dovršena v momentu razpadanja nacionalne ideje. Kot nadaljuje postmo-
derni koncept neoliberalne globalizacije, so (nove) nacionalne države
ovira procesu globalizacije. Odtod kriza nacionalne teritorialne države, ki
jo perforirajo tokovi kapitala, tehnologije, informacij itn., medtem ko je
sama – da bi ostala vsaj deloma učinkovita – podvržena prenašanju svo-
jih kompetenc »navzgor« na nadnacionalne politične institucije na eni
strani, ter »navzdol« na regionalne dele političnega sistema na drugi. No-
minalna nacionalnost prehaja v transnacionalnost in westfalski sistem
avtonomnih nacionalnih držav se spreminja v post-westfalski sistem
transnacionalnih tokov.
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Slovenska nacionalna emancipacija se v opisanih razmerah post-
moderne globalizacije na specifično nenavaden sooča s proizvajanjem
»arhaičnega« sredi demokratične (post)modernosti in (nedemokratične)
globalizacije. Kot da bi šlo za »vračanje kolektivnega potlačenega«,
insistirajočega sredi simbolne ekonomije, ki opredeljuje slovensko na-
cionalno identiteto: opravka imamo z nerazrešenim razmerjem do
univerzalnosti, do samega duha neoliberalne globalizacije. Slovenec se
ne pusti ujeti univerzalnosti Zakona (naštejmo nekaj imen Zakona:
krščanstvo, državnost, EU, NATO…), do njega ohranja razmerje zunanje-
ga oponašanja – performativ ga ne »zagrabi« in točka prešitja zmanjka.
Srečanja Slovencev z zahodnoevropskim duhom je tuje, vnanje in vsilje-
nost le-tega zareže v nacionalno bit nezaceljeno rano na »kolektivnem
nezavednem«. Izvorna in avtohtona duhovnost, mitos in etos, so prikriti
pred vnanjim nasiljem in potlačeni. Slovenec je razcepljen na javno in
zasebno bitje, ki sta v nepomirljivem sporu: na eni strani se znajde ne-
dejanska »notranjost«, pristna in ne-javna, na drugi dejanska »vnanjost«,
ne-pristna in javna. Posledica te razdvojenosti je zgolj vnanje izpolnjeva-
nje zahtev Tujca; tuji ostanejo prav izviri evropskega krščansko-državne-
ga duha. Odtishmal delujejo povnanjenost, nepristnost in mlačnost Slo-
vencev kot neke vrste samoumevna habitualna poteza – z redkimi
izjemami (narodnoosvobodilni boj 1941–1945, obdobje osamosvajanja
1989–1991).

Zmanjkanje točke prešitja z univerzalističnim poljem zahodno-krščan-
ske kulture vodi v konstelacijo, v kateri je slovenska domačijskost doživ-
ljena kot ogrožena od univerzalnosti tujega Zakona, pred katerim se je
treba potuhniti, zunanje prilagoditi (pokristjanjenje, reformacija, referen-
duma za NATO in EU), se pretvarjati, da smo za, a držati fige v žepu. Slo-
venska zgodovina je eno samo nihanje nacionalne identifikacije med
partikularno domačijskostjo in univerzalno tujostjo. Tisočletni slovenski
politični dispozitiv bi lahko v grobem zarisali takole: prvič, naslanjanje
na pan-entitete (pan-slovanstvo, krščanstvo, komunizem, fašizem, jugo-
slovanstvo, pan-evropejstvo), torej privrženost univerzalizacijskim globa-
lističnim projektom, ki bi zaščitili in strukturirali vlogo malega in izpo-
stavljenega naroda; drugič, politična fantazma globalnega notranjega
razcepa nacionalnega korpusa, nihanje med razkolom naroda na dva ta-
bora in slogaštvom s korporativnimi praksami (fantazma se v moderni
politično udejanji kot razcep na liberalce in klerikalce; prve označuje
ideološka modernost in »anacionalnost«, druge ideološka predmoder-
nost in nacionalni program); tretjič, državljanska vojna ob vdoru ogroža-
jočega Tujca, ki privede do kolaboracije ali odpora; četrtič, odpor proti
centralizaciji skozi zunanje vazalstvo in notranjo avtonomijo (tu velja
evocirati razcepljenost slovenske politične kulture na »bojevniško« in
»pacifistično«: v prvo sodi plebsovska revolucionarno-demokratična tra-
dicija in narodno-osvobodilni mit Zedinjene Slovenije, v drugo slovenska
tradicionalna politična kultura »drobtinčarstva« in polovičarstva: janzeni-
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zem, racionalizem, pragmatizem in utilitarizem); in petič, pozicija jezu
oz. roba, t.j. dvojne margine Zahoda in Vzhoda, Evrope (»Prusi«) in Bal-
kana (»Rusi«) – v določenih zgodovinskih obdobjih Slovenci optirajo z
Balkanom proti Evropi, v drugih z Evropo proti Balkanu, nihajoč se na
hamletovskem vprašanju, biti »prvi« na Balkanu in gospodarski pridruži-
ti še politično dominacijo, ali biti »zadnji« v Evropi, zbežati z Balkana, ki
ne prenese evropeizacije, in se tako zaščititi pred balkanizacijo Slovenije.

Slovenski politični dispozitiv skozi zgodovinsko nihanje med univer-
zalnim (»tuje«, moderno, Evropa) in partikularnim (»domače«, predmo-
derno, Balkan) išče poti nacionalne identifikacije: pozicija I. – Karantani-
ja: proti Evropi (krščanstvo, politična podreditev), za »panslavizem«/
Balkan (»stara vera«, politična samostojnost); pozicija II. – srednji vek: za
Evropo (obramba krščanske vere, asimilacija »ne-Slovencev«, protestanti-
zem), proti Balkanu (Turki); pozicija III. – 1848: razcepljenost – za Evropo
(za habsburško monarhijo in proti Veliki Nemčiji, Bleiweisovi »praktiški«
Slovenci, Zedinjena Slovenija) in za Balkan (liberalni ilirizem in pan-sla-
vizem); pozicija IV. – tabori: proti Evropi (proti podrejajoči Avstriji), za
Balkan (osvobodilno jugoslovansko bratstvo); pozicija V. – prva svetovna
vojna: za Evropo (trializem) in za priključitev Balkana (možnost sloven-
skega kolonializma); pozicija VI. – konec prve svetovne vojne: proti Evro-
pi (proti Avstriji) in za Balkan (integralno jugoslovanstvo, troedina SHS);
pozicija VII. – druga svetovna vojna: razcepljenost – za Evropo (Hitlerjev
evropski »novi red« kolaboracije) in za Balkan (za Stalinovo Sovjetsko
zvezo, komunizem); pozicija VIII. – konec druge svetovne vojne: proti
Evropi (kapitalizem, »formalna« demokracija, NATO), za Balkan (Jugo-
slavija, socializem, samoupravljanje, neuvrščenost); pozicija IX. – 1989:
za Evropo (pozicija: »Evropa zdaj«, opozicija: parlamentarna demokracija
in kapitalizem) in za Balkan (pozicija: asimetrična federacija, opozicija:
konfederacija); pozicija X. – 1991: za Evropo (samostojna suverena Slove-
nija v EU) in proti Balkanu (osamosvojitev od komunističnega projekta in
nacionalističnega načrta Velike Srbije).

Kajpada s tem slovenskim političnim dispozitivom in njegovimi deseti-
mi pozicijami ne plediramo v smer jungovskega »arhetipskega« »kolek-
tivnega nezavednega« – po Freudu kolektivno nezavedno ne obstaja in je
vedno individualno, čeprav je to v enem svojem delu vedno »kolektivno«.
V simbolni konstituciji polja družbenega in političnega se vrnitev »kolek-
tivnega potlačenega« dogaja skozi politično kulturo, tradicijo in ideologi-
jo oz. mitologijo: te hkrati s preseganjem obstoječega vračajo tisto Isto.
Libidinalna struktura individuuma je povezana z razmerji političnega
gospostva – usedline dediščine so lahko hitro obujene in zgodovina delu-
je kot aktualna na način nove interpetacije. Ker je politična »realnost«
fantazmatsko strukturirana, je preteklost ohranjena z »aktivno pozabo«,
tako da govorimo o nekakšnem »genetskem kodu« (narodne) skupnosti,
ki se ohranja z identifikacijami s skupnimi Ideali kot objektnimi investi-
cijami. Takšne identifikacije v »kolektivnem potlačenem« so splošne in
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trajne, zato nepredvidljivo vpljivajo na aktualne politične zastavke uni-
verzalizacije in globalizacije Slovenije – od idealizma »priključitve Zaho-
du« do ksenofobije pred združeno Evropo kot nadaljevanjem evropskih
vojn za drugimi sredstvi in grobišča narodov. Prehod od partikularizma k
univerzalizmu je v tradicionalni identifikaciji slovenskega prešernovsko-
cankarjanskega nad-jaza dojet kot izdajstvo Matere-Domovine s komple-
mentom zlomljene politične subjektivnosti Slovencev. Slovenski globali-
zacijski trenutek je še kako pogojen z notranjo »spreobranitvijo« in
ponotranjenjem univerzalnosti Zakona, ki bi zamenjala zgolj zunanjo po-
dreditev, se pravi, notranjo nezavezanost univerzalnosti Zakona. Imena
Zakona (EU, NATO) prezentirajo instanco univerzalnosti Zakona, ki naj
Slovence iztrga zaprtosti incestuoznega razmerja z Materjo-Domovino in
razpetosti v neznosnem razcepu: univerzalnost Zakona (EU, NATO, tuji
kapital itn.) se nam prikazuje kot tisto grozljivo-nemogoče, ki nas vabi in
odbija hkrati. Kot se spodobi, je rešitev samo ena: prepoznati univer-
zalnost Zakona kot svoje lastno mesto: »EU in NATO smo mi« – je pot iz
zatohle zaprtosti domačijske partikularnosti v univerzalnost Zakona za-
hodne postmoderne kulture, vladavine presežne vrednosti na točki pre-
sežnega uživanja, kulture hedonističnega racionalnega iskanja sreče (Ži-
žek, 1987: 34–39).

Happy end? Saj vendar nismo v Hollywoodu: zgodba o slovenskem na-
cionalnem interesu je zgolj nadaljevanje simptomatike slovenskega na-
rodnega vprašanja. S pridružitvijo Slovenije EU se uresničuje politični
mit Zedinjene Slovenije, združitve vseh slovenskih dežel v enotni nacio-
nalno-teritorialni prostor, a na način, da se slovenski narod kot celota
znajde v skupnem naddržavnem evropskem okviru. Temelji bodoče glo-
balizirane narodne identitete ostajajo jezik, kultura in etnični prostor v
bodoči (kon)federalni evropski superdržavi, vendar brez zavetje meje.
Ker EU (še) ni izdelala konceptualnega modela inkorporacije narodov,
niso izključeni latentni udari lokalnih imperialnih sil v spopadu za nova
vplivna območja (omenimo prefinjeno asimilacijo izpostavljenega obmej-
nega prostora pod pretvezo globalističnih tokov in ekonomskih koristi).
Če še nacionalna vlada postane politično-ekonomska podružnica nasta-
jajoče centralizirane evropske vlade in vojaška transmisija novega svetov-
nega Gospodarja, se v podreditvi nacionalnega interesa globalnemu
postavlja vprašanje volje do nadaljevanja slavne (slovenske) dediščine,
uspešnost Renanovega vsakodnevnega plebiscita za nacijo. Globalno
transnacionalno prekrivanje interesov ustvarja čezmejne (evropske)
identitete: evropsko civilno družbo, evropsko politično javnost, evropsko
politično kulturo, evropski strankarski sistem, parlament in vlado, oprto
na post-nacionalno e-demokracijo. Idealizem dvojne identitete (Slovenec-
Evropejec) pa velja prizemljiti z inzentivirano skrbjo za slovensko kultu-
ro, populacijsko politiko (z vprašanjem repatriacije) in re-slovenizacijo
Slovenije. Vključitev v EU-in-NATO-veledržavo na drugi strani zahteva
oblikovanje kulturnega gibanja za slovenstvo, sicer postane nesmiselna
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vsa slovenska zgodovina kot zgodovina boja za narodni obstoj proti
lokalnim imperialnim silam. 

Prevrednotenje slovenske evropskosti, t.j. globalizacija slovenstva kot
bogate lokalne evropske simbolne tradicije, se prične po osamosvojitvi
šele z močno vzpodbudo Washingtona, naj bo Slovenija »izvoznik stabil-
nosti« v balkansko področje. Skozi tvegano »vzorniško« vlogo mora Slo-
venija dokazovati upravičenost svoje evroatlantske kandidature: v ju-
govzhodni Evropi se bo evropska pravila ob oddaljenih možnostih za
vstop le oponašalo, regijski lokomotivi na severu (Slovenija) in jugu
(Grčija) pa naj bi Balkan spravili v gospodarski tek in tako ob evropski
asistenci preprečili nove politične razdore. Namreč, že v Dayton so us-
tvarjeni vzroki prihodnjih kriz; v novonastalih razmerah so se zgodovin-
ski nacionalistični projekti Velike Srbije, Veliike Hrvaške in Velike Alba-
nije zgolj potuhnili, čakajoč na novo zgodovinsko priložnost. Tako rekoč
edina možnost preseganja teh recidivov preteklosti je lokalna balkanska
globalizacija (SEEFTA) – odpiranje državnih meja za prost pretok kapita-
la, ljudi, storitev itd. in razvoj proizvajalnih sredstev, povezanih z novo
komunikacijsko tehnologijo, lahko tudi te države decentralizira in deteri-
torializira. To bi politične elite prisililo k racionalizaciji delovanja in h po-
drejanju konflikta kooperaciji: distanca, rivalstvo in ekskluzivnost geo-
politike je nadomeščena s kronopolitiko tokov, bližine, sodelovanja in
ekvivalence. Ekonomija instrumentalizira politiko: politični konflikti po-
stanejo spopadi tekmecev za ekonomsko moč, ki določa položaj države v
hierarhiji mednarodnih odnosov – Slovenija je npr. geopolitični liliputa-
nec, a geoekonomsko predstavlja v prostoru jugovzhodne Evrope lokalno
gospodarsko »velesilo« (Balažic, 2001: 231–243). 

Na globalizacijo, generirano po hegemoni sili Zahoda, ki krepi mit o
univerzalnosti zahodnih vrednot in imperializem človekovih pravic, in-
strumentaliziranih v geopolitične in geoekonomske cilje – privatizacija in
deregulacija državne ekonomije zaradi lažjega dostopa transnacionalnih
korporacij do čoveških in naravnih virov – je slovenska politična elita od-
govorila z neoliberalno ekonomsko politiko in strategijo vključevanja v
EU in NATO. Vendar pa to ni dovolj: šele lastna krono-strategija lahko
Slovenijo vmesti na ključno pozicijo v prostoru tokov med EU in jugovz-
hodno Evropo, v pozicijo vhodne točke in kretnice za EU v omrežja ju-
govzhodne Evrope – in obratno. Nadaljne evalviranje pa že zahteva spre-
membo nacionalno-državnega samodojemanja: znotraj kronopolitičnega
koncepta megamesta (aglomeracije ljudi, vozlišč globalne ekonomije,
medijev, politike in simbolne distribucije), velja državo Slovenijo ugledati
kot na širšem geografskem področju vzpostavljeno lokalno evropsko
dvomiljonsko megamesto. Megamesto je središče ekonomske, tehnološ-
ke in družbene dinamike, center kulturne in politične inovacije in pose-
duje vzhodne točke do svetovnih omrežij: industrijsko mesto je preobli-
kovano v info-mesto skozi proces koncentracije, znanja, omrežij in tokov.
Nove telekomunikacijske inovacije in tehnologije razširjajo nadzor nad
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uporabo in povezovanjem geografskega prostora, kar ob kvalitetni krono-
politiki Slovenijo jutri konstituira kot državo-članico EU in lokalno
evropsko megamesto z vsemi prostorskimi in tehnološkimi pogoji za for-
miranje virtualnega mesta-države, mestne države kot digitalnega mesta
ali telemesta. Razpoložljiva telekomunikacijska infrastuktura, ki premoš-
ča teh dvajset tisoč kvadratnih kilometrov, že omogoča obstoj informacij-
skega mesta kot slovenskega ekonomskega področja v novi svetovni eko-
nomiji, izrinjajoči disfunkcionalne nacionalne teritorialne države – bolj
ko izgubljajo svojo vlogo nacionalne države, bolj se »kiberfevdalistično«
vzpenjajo mesta (Ohmae, 1993: 78–87).

Kdor danes ne vlaga v znanje in informacijsko infrastrukturo, da bi ob-
likoval lasten center v globalni medmrežni ekonomiji, se bo kaj hitro
znašel pred informacijskimi monopoli in v omrežnem getu. Nova omrež-
ja se koncentrirajo tam, kjer nastaja največji dobiček, medtem ko bo kro-
nopolitična periferija prepuščena stari infrastrukturi in ne bo vstopala v
novo ekonomijo. Že sedaj lahko govorimo o nepravični teritorialni tele-
komunikacjiski opremljenosti, ostro kontrastirani na kronopolitične
metropole multidimenzionalne koncentracije moči, financ, storitev, in-
formacijskih industrij itd., in na telekomunikacijsko deprivilegirana ob-
močja. Logika telekomunikacijske kronopolitike podpira urbano decetra-
lizacijo, čemur je Slovenija sledila že v preteklosti: lokacija postane
nepomembna, geografske razlike so zabrisane, zato razširjeno slovensko
informacijsko mesto pridobi na veljavi. Nova organizacijska struktura
megamesta je virtualna in združuje delo in dom, producira nove izo-
bražene sloje in nove elite, a tudi anacionalno množično kulturo, di-
skriminacijo »nepismenih« in možnost e-panoptizacije priviligiranih.
Informacijska družba sledi novi organizacijski logiki: prvič, fleksibilni
akumulaciji (hitri, intenzivni pretoki idej, dobrin, simbolov, ljudi, pred-
stav in kapitala na svetovni ravni); drugič, pretokom, ki so disjunktivni,
fragmentarni, neurejeni in anarhični; ter tretjič, hitrosti, intenzivnosti,
zgoščenosti prehoda iz geopolitike v geoekonomijo brez nacionalnih,
geografskih in monetarnih meja, v kronopolitiko. Gre za soobstoj geo-
politične prostorskosti s kronopolitično pretočnostjo. Za Slovenijo kot
geopolitično majhno državo je zato ključnega pomena lastna trans-nacio-
nalizacija, decentralizacija in dematerializacija suverenosti v kiber-
prostoru. Seveda bo še naprej obstajala Slovenija kot »real estate«, kot
lastništvo lokalnega fizičnega ozemlja teritorialne države. Toda ta nepre-
mičnina služi kot nosilec izgradnje slovenskega hiperozemlja, pri čemer
»hyperreal estate« označuje lastništvo nad prostorom tokov. Skratka, Slo-
venija je z globalizacijsko preživetveno logiko obsojena, da postane lokal-
no evropsko megamestno hiperozemlje, postmoderni e-polis, mestna
država.

Kaj pa potem storiti s pred dvanajstimi leti priborjeno nacionalno drža-
vo, ki naj bi po večini postmodernih teorij neoliberalne globalizacije izgi-
njala, slabela, bila zastarela, odvečna, celo odmirala? Omenili smo že, da
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postmoderni teoretiki – bivša intelektualna levica, ki je »kritiko vsega
obstoječega« zamenjala za »pristajanje na vse pozitivno« – verbalnemu
radikalizmu obrambe človekovih pravic, konstrukciji demokratičnih in-
stitucij in revitalizaciji političnega mita o vsemogočnosti tržnega gospo-
darstva, kot inherentni del globalizacijske paradigme izpostavljajo izgi-
njanje nacionalne države. Ta neoliberalna status quo ideologija, ki je
pravkar navedenim postavkam – ob politični in teoretski marginalizaciji
kritike kapitalizma – pridala »status religije«, ugiba le še o stopnji struk-
turnih sprememb: ali bo napredovanje procesa globalizacije naredilo na-
cionalno državo vse manj relevantno (Habermas, Giddens), ali pa je zlom
in izginotje nacionalne države neizbežna konsekvenca ekonomske globa-
lizacije (Rorty). V diskurzu o globalizaciji teza o izginjanju nacionalne dr-
žave nima zgolj statusa adekvatne deskripcije stanja stvari, temveč tudi
status programske teze s političnim nabojem vzpostavitve globalne civil-
ne službe, parlamenta in svetovne vlade. Postmoderni diskurz kritično
obravnava nasprotnike takšnega poteka globalizacije (definirajo jih z na-
cionalisti, konservativci, tradicionalisti, fundamentalisti, teritorialci, levi-
čarji itd.), ki lahko za krajši čas zavirajo nastop tistega, kar je tako ali
tako nujno. Povečali bodo le družbene stroške globalizacijskih procesov
in za kratko odložili triumf neoliberalne doktrine minimalne države, ki
prihaja v korist vseh (Scholte, 1996: 45, 50–51; Frank, 1995: 142).

Teza o eroziji in smrti nacionalne države ima svoje zrelišče v univerza-
lizaciji kapitalističnega sistema proizvodnje kot brezsubjektne logike
kapitala, posredovane z ustreznimi kulturnimi matricami, (ideološkimi)
oblikami zavesti in simbolne reprodukcije nasploh. Postmoderna info-
tehnologija decentralizirano homogenizira in kondenzira prostor in
čas:poslednična univerzalizacija vodi k »globalni unifikaciji človeštva«
(Fukuyama). Procesi globalizacije so nezaustavljivi, saj neposredno izha-
jajo iz logike kapitala, družbeno in politično modelirane skozi univerzali-
stične pretenzije liberalne demokracije. Globalizirani kapitelizem poga-
nja rast medsebojne odvisnosti finančnih tržišč, intergracija nacionalnih
trgov in produkcijskih verig ter oblikovanje nove družbene delitve dela
na globalni ravni. Dialektika ekonomske globalizacije in institucionalne
homogenizacije odpira spiralo politične homogenizacije. Kulturna globa-
lizacija širi množično kulturo in stereotipne vrednote zahodne, še pose-
bej ameriške popularne kulture. Znanstveno-tehnična in informacijska
globalizacija prinaša dominacijo splošnoveljavnih univerzalnih standar-
dov in norm. Če vzamemo vse to skupaj, globalizacija idealtipsko pred-
postavlja popolno intergacijo svetovne ekonomije brez vsakršnih ovir, ki
bi jih še določala nacionalna jurisdikcija. Marksistični diskurz v rečenem
takoj prepozna protislovje med globalizacijo kapitala in globalizacijskimi
procesi: globalizacija kapitala, ki se asimptotično približuje anihilaciji
prostora in časa, ko vse bolj dosega svojo idealno spekulativno kapitali-
stično obliko D-D’ namesto D-P-D’, s seboj nosi neenako razporeditev
moči in virov; globalizacijski procesi pa s postmoderno teorijo hite na to
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podlago graditi organizacijo družbe(nega) v smislu uresničitve razstvet-
ljenskih obljub: svobode, enakosti, bratstva, demokracije in racionalne
ekonomije, ki bo vse družbene pomanjkljivosti odstranila s posredova-
njem političnega inženiringa (Giddens, 1990: 520; Scholte, 1996: 44–46).

Svet je postal en kraj, ki ne trpi več izoliranih političnih, ekonomskih,
informacijskih in kulturnih žepov. Nacionalna država – še pred kradkim
najpomembnejša kapitalistična agentura – ni več sposobna najti meha-
nizme, ustrezne imperativom globalno organiziranega kapitala (Pete-
ron,1996: 12). Njeno krizo sestavljajo strukturni, politični in vrednotni
razlogi. Prvi izhajajo iz preprostega dejstva, da se kapitalizem strukturira
globalno in prerašča nacionalno regulacijo: ekonomska moč transnacio-
nalnih korporacij presega ekonomsko moč nacionalne države. Transna-
cionalni korporativni kapital postavi nacionalno državo pod svoj nadzor,
kar še posebej velja za mednarodne finančne institucije. Moč globalnega
kapitala je v sposobnosti, da se seli tja, kjer so stroški dela in davki naj-
nižji: kapital odloča o tem, kje, kdaj in pod kakšnimi fiskalnimi ter infra-
strukturnimi pogoji bo investiral. Države, ki so »predrage«, ker skušajo
zaščititi standard svojih državljanov, so z logiko konkurence »kaznova-
ne«. Nadzor nad znanstveno-tehnično revolucijo je prav tako v rokah glo-
balnega kapitala in ker nacionalna država izgublja dominacijo nad to naj-
pomembnejšo produkcijsko silo, je porinjena v vse šibkejšo pozicijo.
Ekspanzija globalnega finančnega trga, trga kapitala in delovne sile
povečujejo moč transnacionalnih korporacij in zmanjšujejo kompetence
nacionalne države glede monetarne in fiskalne politike, s čimer se
zmanjšujejo možnosti dolgoročnega nacionalnega planiranja. Z zahteva-
mi po deleguraciji se umejuje tudi socialna funkcija nacionalne države:
del dobička, ki je bil prej pod nadzorom države kot materialna podlaga
welfare state, je sedaj izven nadzora države, saj ta deluje v okviru svojih
meja, medtem ko kapital deluje globalno. Vse to se po postmodernih za-
govornikih neoliberalne globalizacije dogaja »spontano« kot posledica
moči deteritorializiranega finančnega in koporativnega kapitala, brez
parlamentarnih polemik, zakonov in vladnih odločitev. Tako je v interesu
nacionalne države – če noče izgubiti vnaprej izgubljene zgodovinske in
ekonomske bitke – da se prilagodi funkcioniranju globalnega korporativ-
nega kapitala (Giddens, 1999; Beck, 1999; Wolf, 2001). 

Poleg povedanega je drugi razlog krize nacionalne države globalna poli-
tična volja, da se procesi globalizacije pospešijo: v mislih imamo nosilce
te politične volje,ki jih lociramo v polju vladajočih političnih elit najrazvi-
tejših držav Zahoda, predstavnike svetovne finančne elite, in vse tiste, ki
spadajo v t. i. »Davos-elito« (Huntington). Od D. Rockefellerja do evrop-
ske socialdemokracije »tretje poti« vsi zastopajo idejo, da procesi demo-
kratizacije v pogojih globalizacije ne morejo biti omejeni na nivo nacio-
nalnih držav, ali drugače, nadnacionalna oblast svetovnega finančnega
kapitala in neoliberalnih intelektualnih elit naj ima prednost pred pravi-
co narodov do samoodločbe. Globalne politične institucije velja vzpo-
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stavljati kot univerzalno obvezujoče za vse subjekte mednarodne politi-
ke: tako se na globalni ravni zagotavlja demokracija, vladavina prava in
zaščita človekovih pravic. Prepletenost globalnih ekonomskih interesov
in globalne civilne družbe naj bi bila najboljše zagotovilo za ekonomski
in socialni napredek ter ohranitev svetovnega miru. Ti politični, ekonom-
ski in simbolno-normativni procesi globalizacije erodirajo suverenost na-
cionalne države: njena nadrejenost v notranji politiki je ukinjena s tehno-
loškim »izbrisom razdalje«. Notranja politika je zunanja – in obratno –
zato je potreba po konstituciji supranacionalnih političnih institucij, ki
omejujejo suverenost nacionalne države, še toliko večja. Končno – tretji
razlog – je nacionalna država izgubila vlogo v oblikovanju (nacionalnega)
etosa. Globalni kapitalizem brez večjih omejitev nacionalne države vsi-
ljuje novo delovno etiko in povečano odgovornost posameznika za svojo
usodo. Deregulaciji – »reformi« socialne politike v smislu redukcij in de-
montaži socialne države – se ne more upreti niti nacionalna država niti
sindikati, ki so še vedno organizirani le na nacionalni ravni, brez javnega
nadzora nad mehanizmi reprodukcije globalnega kapitala. Procesi
»spontane« globalizacije naj bi izdelovali novo kozmopolitsko zavest zaš-
čite človekovih pravic na katerikoli točki zemeljske oble, ki ima prvens-
tvo pred ekskluzivnim načelom suverenosti nacionalne države (Haber-
mas, 1998; Marc, 1996; Strauss, 2001). 

Izzive globalizacije v splošnem interpetirajo tri, mestoma diametralno
nasprotne postmoderne teoretske strategije: prva, izpod peresa neolibe-
ralnih globalistov, vidi v eroziji nacionalne države civilizacijski napredek
v smeri vzpostavitve globalne ekonomije in globalne kozmopolitske
družbe; druga, skeptična, zavrača globalistično tezo o neizbežni eroziji
nacionalne države in temu postavlja nasprotno tezo, kako v globalnem
kapitalizmu uspevajo zgolj močne in stabilne države, ki ohranjajo
prvenstvo politike nad logiko trga; in tretja t.j. strategija »tretje poti«, po
kateri se mora nacionalna država transformirati v skladu z imperativi
globalnega kapitalizma – to prilagajanje poteka skozi nove oblike nadna-
cionalne politične organizacije in integracije, ki naj odpravi nevarnost de-
mokratičnega legitimacijskega deficita, povzročenega s strani nenadzoro-
vane globalizacije kapitala. Nove institucije morajo preventivno delovati
proti večji politični moči nadnacionalne birokracije in vladajočih finanč-
nih elit. 

Ne glede na temeljno globalistično tezo o slabitvi nacionalne države v
duhu skeptikov pretehtajmo »falsifikabilnost« omenjenje teze – skeptiki
namreč nasprotno trdijo, da moč politike nad trgom v pogojih globaliza-
cije raste, zato država ne odmira, temveč celo pridobiva na teži. Po svoji
intenci je bil kapitalizem vedno-že globalni sistem (Wallerstein, Arrighi)
in v tem pogledu je nivo globalizacije šele koncem 20. stoletja znova do-
segel nivo mednarodne ekonomske povezanosti na prelomu iz 19. v 20.
stoletje. Če za trenutek zanemarimo dominantne geopolitične interese in
razmerje sil, se pravi globalno usmeritev politike ZDA, gospodarstvo
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ostaja po statističnih pokazateljih še naprej nacionalno orientirano. Vo-
dilne svetovne transnacionalne korporacije so prvenstveno povezane z
matično državo: v notranji povezavi interesov nacionalne države in kor-
porativnega kapitala je slednji odvisen od strateškega interesa domicilne
države najmanj toliko, kolikor je odvisen od logike trga. Nacionalne
države ostajajo poglavitni subjekti mednarodne politike in so močnejše
od korporacij že zato, ker nadzorujejo teritorij, razpolagajo z aparati legi-
timne uporabe nasilja in pravnimi ter ideološkimi aparati. Samo močna
in fleksibilna država lahko zagotovi politično stabilnost kot podlago eko-
nomskega napredka v razmerah vse večjega globalnega mednarodnega
tekmovanja. Vprašljiva je tudi teza, da je nacionalna država izgubila mo-
nopol nad notranjo suverenostjo: če je beseda o najrazvitejših gospodars-
tvih, vloga nacionalne države raste tako z intervencijami v ekonomiji kot
glede socialne regulacije. Med vse kompleksnejše funkcije sodi prav in-
tergracija ekonomije in priprava sodelovanja z mednarodnimi institucija-
mi, tarifne pogodbe, zaščita intelektualne lastnine itd., kar vse krepi pro-
tektivno vlogo nacionalne države (Evans, 1997: 64).

Celo globalistični prerok F. Fukuyama v znameniti The End of History
and the Last Man zapiše, da močna zavest o nacionalni enotnosti nujno
predhodi pojavu stabilne demokracije. Izginjanje nacionalne države bi
povzročilo degeneracijo civilne družbe – zato je v interesu le-te obstoj
močne države, brez katere ni demokratične oblasti državljanske republi-
ke, marveč popolno gospostvo transnacionalnih kapitalističnih elit. Gos-
podarstva uspešno funkcionirajo zgolj v sinergiji z organizijajočo močjo
nacionalne države: mednarodne ekonomske intitucije (MMF, Svetovna
banka itn.) so sicer naprave, ki vsiljujejo univerzalna pravila globalizaci-
je, obenem pa je v njihovo politiko vpisana geostrateška struktura, formi-
rana v skladu z interesi hegemonih držav in integracij (ZDA, EU). Tako
vodilne mednarodne institucije nase prevzemajo funkcijo discipliniranja
in ohranjanja vladajočih razmerij svetovne moči. Pri tem pa ne smemo
spregledati premoči politične logike – procesi politične in ekonomske
globalizacije so v zadnji instanci naddeterminirani s politično voljo, ne
pa z neko samodelujočo ekonomsko nujnostjo. Brez organizirane politič-
ne moči – najmočnejših držav – ni urejenega globalnega trga, brez nevid-
ne pesti države ni nevidne roke trga. Procesi globalizacije torej niso niče-
sar spontanega, temveč prej razultat promocije geoekonomskih interesov
najmočnejših držav – če govorimo o globalizaciji, najprej govorimo o glo-
balni politični in ekonomski dominaciji ZDA. Če že globalizacija po tezi
postmodernih neoliberalcev erodira suverenost nacionalne države,
potem tu ne gre za najmočnejše države, pač pa za erozijo suverenosti
majhnih, politično neorganiziranih in ekonomsko šibkih držav. Močne
nacionalne države pa so – obratno – subjekti globalizacijskih procesov:
razpon med realpolitično merjeno močjo držav, povzročen s tržno logiko,
je vedno večji, in neenakost v kapacitetah držav se globlja (Habermas,
2001; Marcuse, 2000; Talbot, 1999). 
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Z ozirom na naše vprašanje, kaj še v času globalizacije početi s sloven-
sko nacionalno državo, velja najprej reči, da je postmoderni diskurz o
smrti nacionalne države ideologija, ki prikriva temeljna razmerja neena-
kosti. Neoliberalni diskurz je ideološki diskurz, saj v funkciji hegemonih
držav koncipira logiko sprememb globalnih razmerij kot naravnih proce-
sov ekonomije in trga. Podobno drži za še eno premalo reflektirano pred-
postavko globalističnega diskurza, namreč, da so procesi globalizacije
hkrati procesi emancipacije. Dejstvo je, da globalizacija kapitala, trga in
trgovine ni omogočila zmanjšanje razlik med revnimi in bogatimi, tem-
več so se te drastično povečale. Širjenju prepada med svetovnim Seve-
rom in Jugom se pridružuje izjemno povečanje socialnih razlik znotraj
najbogatejših držav, vse kot posledica nenadzorovane globalne kapitali-
stične produkcijske mreže, ki ni vodena z interesi javnega dobra, pač pa
v interesu najmočnejših finančnih in korporativnih elit. Vkolikor je na-
cionalna država podvržena tem interesom, vse bolj deluje v prid global-
nega kapitala in vse manj v korist svojih državljanov. Neomejena globali-
zacija postavlja javne vire in civilizacijske pridobitve retrogradno pod
nadzor privatnega interesa na globalni ravni. Radikalni kapitalizem
(neo)konservativne revolucije, ki se legitimira s postmoderno neoliberal-
no ideologijo napredka, razuma, ekonomske racionalnosti in maksimali-
zacije dobička, vsak alternativni politični koncept diskvalificira kot »levi-
čarsko« zastarel ali »desničarsko« reakcionaren: demontaža socialne
države, ki naj bi krepila konkurenčno sposobnost držav in korporacij si-
stematično ukinja družbene pridobitve razrednega boja in vzpostavljanja
civilne družbe v zadnjih dveh stoletjih. Neoliberalni mit o zgodovinski
nujnosti globalizacije kot usode in odmrtja nacionalne države pripravlja
konec republike, ko javna stvar postaja znova zasebna (Baudrillard, 1999:
29–30).

Zato velja v vsej radikalnosti afirmirati demokratični socialistični in
etični liberalni diskurz. In zato se mora Slovenija pripravljati, kot da bo
že jutri nastopil trenutek prehoda v globarizirano evropsko megamestno
hiperozemlje, hkrati pa delati, da bo Slovenija ostala suverena nacional-
na država – ne glede na vstop v EU in NATO oz. prav zaradi njega – še
najmanj sto let in več. 
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PROCESI GLOBALIZACIJE 
IN VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV

DRAGO ZAJC1

VPLIV GLOBALIZACIJE NA NADNACIONALNO POVEZOVANJE

Parlamentarna demokracija, temelječa na načelu nacionalne suverenosti,
se je v zadnji tretjini 20. stoletja srečala z novimi izzivi, ki jih prinašajo
izredno intenzivne spremembe, ki vplivajo na razmerja moči znotraj dr-
žav in tudi med njimi ter vedno bolj internacionalizirana vprašanja. Med-
tem ko so politične skupnosti v preteklosti doživljale samo občasne spre-
membe v obliki delnih modernizacij in še to znotraj določenih področij,
so načini in sredstva modernizacije v sedanjem času postali izredno
kompleksni in intenzivni – govorimo lahko o pravih valovih vsesplošne
modernizacije, ki načenjajo tradicionalne predstave tako o pristojnostih
kot odgovornosti nacionalne države. 

Glavni vzrok teh intenzivnih sprememb v sodobnem svetu je vsesplo-
šni proces globalizacije, ki ga žene človekova želja, da premaga negoto-
vost in poveča svoje bogastvo, kar pa lahko doseže samo s pomočjo raz-
širjenih oblik sodelovanja. Globalizacijo lahko definiramo enostavno kot
naraščajočo povezanost in medsebojno odvisnost v sodobnem svetu, oz.
kot nastajanje celega omrežja medsebojnih interakcij na vseh področjih,
od gospodarskega do ekološkega, kulturnega in varnostnega. Je proces v
katerem dogajanje v enem delu sveta ali eni regiji hitro vpliva na stanje v
drugih delih, pri čemer pa so koristi od globalizacije neenakomerno raz-
deljene. Moderna globalizacija poteka na različne opazne in organizira-
ne, še bolj pa na različne neopazne in nekontrolirane načine, njenih
učinkov se pogosto zavemo prepozno; nanje smo pogosto prisiljeni pa-
sivno pristajati ali zgolj urejati posledice. Globalizacija ima velik učinek
na pogoje dela, življenjski stil, socialno ali zdravstveno varnost ljudi, vpli-
va tudi na naše vrednote in identiteto. Zaradi svojih izredno komplek-
snih učinkov zahteva globalizacija tudi redefinicijo suverene državnosti
in nacionalne demokracije (Keohane, 1995: 172). 
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Teoretiki in raziskovalci globalizacije (Parsons, Giddens, McGrew) se v
glavnem strinjajo, da obstojata dva pomembna razloga globalizacije –
prvi je gospodarsko tekmovanje. V začetku sedemdesetih let 20. stoletja
se je razvoj nacionalnih ekonomij začel umikati globalnemu (Teune,
1999: 4). Sposobnost tržnih ekonomij pri zagotavljanju stabilnosti in raz-
voja je postala nesporna, oblikovanje nadnacionalnih gospodarskih poli-
tik pa je hkrati postalo jasna alternativa nacionalnim razvojnim mode-
lom in politikam. Da bi gospodarski razvoj lahko postal v resnici
svetoven, pa je bilo potrebno oblikovati nove gospodarske in politične in-
stitucije. Najprej so bile oblikovane tiste v Zahodni Evropi iz katerih se je
razvila Evropska Unija, kasneje tudi v drugih delih sveta (Azija in v zad-
njem času Afrika). Sposobnost gospodarskega povezovanja v mednarod-
nem merilu je pomagala državam, da so napredovale tako znanstveno in
tehnološko kot kulturno. 

Drugi razlog je demokracija. Proti koncu 20. stoletja se je tekmovanje
med demokracijo, ki priznava različnost in tekmovanje in enostranskimi
sekularnimi ideologijami končalo s sesutjem realnega socializma. Odpra-
va avtoritarnih in totalitarnih sistemov je omogočila uveljavljanje kompe-
titivnih interesov na vseh področjih ter legalizirala opozicijo. Po dolgem
času so se v številnih državah spet pojavila prava predstavniška telesa,
katerih člani so bili neposredno izvoljeni na svobodnih volitvah. Demo-
kracija temelji na človekovih in državljanskih pravicah, opredeljenih z
ustavami, ki odražajo mednarodne pogodbe in druge dokumente nadna-
cionalnega značaja. Za uresničenje svojih pravic pa se posamezniki lahko
neposredno obrnejo tudi na mednarodne institucije. Demokratična vla-
davina zagotavlja sama po sebi tisto okolje, ki je naklonjeno tekmovanju
in sodelovanju. Na ta način so demokratični politični in ekonomski ele-
menti, ki podpirajo globalizacijo dejansko prepleteni. Zdi se, da demo-
kracija odpira politične sisteme globalizaciji prav tako kot ekonomija sili
totalitarne države, da se demokratizirajo, posledica pa je pospešen gos-
podarski razvoj in politična stabilizacija. 

Pri obravnavanju procesa globalizacije se pojavlja pomembno metodo-
loško vprašanje kako jo pojmujemo. Zgodovinske študije in običajni ana-
litični prikazi opisujejo globalizacijo kot nekaj zunanjega, kot skupek
dejavnikov, ki v sodobnem svetu ustvarjajo vedno gostejšo mrežo medse-
bojne odvisnosti. Nasprotno pa se konstruktivistično pojmovanje globali-
zacije bolj ukvarja z aktivno platjo, to je možnostmi strateške intervenci-
je v družbeno življenje. Globalizacija naj bi bila torej v veliki meri nekaj,
kar mi sami povzročamo ali pa storimo, pomeni pa tudi kako reagiramo
nanjo in jo skušamo usmeriti (Rosamond, 2001: 161). Tudi v evropski jav-
nosti in političnih elitah je bila globalizacija dolgo časa po drugi svetovni
vojni obravnavana kot zunanji dejavnik, ki vpliva na vse države enako
prisilno in se ji ni mogoče izogniti. Šele v zadnjem času se uveljavljajo
pogledi, da je mogoče globalizacijo usmerjati in tudi omejevati njene ne-
gativne učinke in da imajo pri tem določeno vlogo tudi manjše države.
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Takšen konstruktivističen pristop omogoča, da lažje razumemo celoto
razlogov in učinkov globalizacije. Globalizacija je prinesla številne pozi-
tivne in negativne posledice. Povzročila je neenakomerno porazdelitev
bogastva in moči saj koristi predvsem manjšini. Tako kot se znotraj držav
povečujejo razlike med uspešnimi (winners) in neuspešnimi (losers), se
pojavljajo enake razlike med državami samimi – empirični podatki doka-
zujejo, da so nastale velike razlike med državami Zahodne in Vzhodne
Evrope. Povsod, kjer je država nehala opravljati svoje socialne in sociali-
zacijske funkcije, se je pojavila velika revščina in neenakost v živ-
ljenjskih možnostih. Večina ljudi se počuti, kot da je izgubila vpliv, saj o
njihovi usodi v precejšnji meri odločajo upravni odbori raznih multina-
cionalk.

Na drugi strani pa ima globalizacija tudi številne pozitivne posledice,
kot so izboljšanje kvalitete življenja ljudi, povečana izmenjava informacij,
večje razumevanje mednarodnih okoliščin in tudi sposobnosti posamez-
nih držav, da sodelujejo pri reševanju vedno bolj ‘internacionaliziranih’
problemov. Države, ki so s težavo sprejemale tveganja pri odločanju, so
vedno bolj pripravljene oblikovati skupne politike z drugimi državami in
sodelovati v skupnih gospodarskih, okoljevarstvenih, socialnih in drugih
projektih. Odločitve sprejete na nadnacionalni ravni postajo vedno bolj
sprejemljive. 

Občutljivost za posledice globalizacije, strah pred negativnimi posledi-
cami kot tudi potreba po njenem usmerjanju sta ustvarila potrebo po ‘ko-
stitucionalizaciji’ globalizacije (constitutionalization of globalization), ki
bi globalizaciji dala ustrezno usmeritev in formalno obliko (Elazar, 1998:
37). Takšno prizadevanje zahteva pravo ustavno razpravo, ki bi potekala
od spodaj navzgor in upoštevala velike dosežke demokratične nacional-
ne države v kontekstu globalizacije (Habermas, 2001: 7). Gotovo ima
sama EU za seboj že precejšnjo zgodovino ‘konstitucionalizacije’ (od
Rima, Maastrichta in Amsterdama do Nice), vendar je preteklo dogovar-
janje potekalo od zgoraj navzdol (top down approach) in zajemalo pred-
vsem institucionalne in odločevalske aspekte (McGrew, 2002: 356). Šele
zadnja Konvencija za pripravo nove evropske ustave, v okviru katere je
105 predstavnikov nacionalnih vlad in parlamentov razpravljalo o najpo-
membnejših vprašanjih evropske prihodnosti, je napravila pomembnejši
korak naprej, čeprav se je v bistvu ohranil prejšnji pristop. 

EU KOT PRIMER POVSEM NOVE NADNACIONALNE ORGANIZACIJE

Najočitnejši primer takega povezovanja pod vplivom mednarodnih raz-
mer je evropski prostor, kjer so se po drugi svetovni vojni začele intenziv-
no povezovati države, ki so predstavljale del ‘svobodnega’ sveta. Hladna
vojna in ameriška vojaška zaščita sta krepila potrebo, da Evropa oblikuje
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svoje skupne interese in se ustrezno organizira. V drugi polovici 20. sto-
letja je Evropa postala udeleženka v svetovnem procesu globalizacije. Z
maastrichtsko pogodbo, ki je bila sama rezultat spremenjenih razmer, je
EU reformulirala svoje cilje, instrumente in postopke odločanja z name-
nom, da bi bila bolj aktivna in vplivna v mednarodni areni.

Vendar je ta integracija vseskozi potekala na osnovi iniciativ in usme-
ritev političnih elit, zlasti izvršilnih teles (vlad), ob sodelovanju nekaterih
najbolj pomembnih interesnih skupin, ki so zastopala posamezna po-
membna področja. Vodena in usmerjana je bila predvsem od zgoraj,
medtem, ko so nacionalni parlamenti imeli le drugorazredno vlogo in so
le redko vplivali na nacionalne strategije ali celo hoteli zavestno oblikova-
ti eksplicitne evropske politike (Agh, 2001: 169). Nacionalne politične in
gospodarske elite so se bojevale za svoje interese ne glede na svoje parla-
mente in javno mnenje, za katerega je sicer veljalo, da večinsko podpira
integracijo. Motivirane predvsem z željo, da bi svoje cilje čim hitreje do-
segle, so elite in njihovi predstavniki dali prednost učinkovitosti v odlo-
čanju na škodo bolj odprtemu in razumljivejšemu demokratičnemu pro-
cesu. Takšen ‘asimetrični’ način integriranja je nujno ustvaril neko vrsto
‘medvladne’ elitne demokracije, na katero lahko prebivalci posameznih
držav in njihovi parlamenti komajda kaj vplivajo. V državah članicah
velja še naprej predstavniška demokracija, medtem, ko se na ravni Evro-
pe in njenih institucij vzpostavlja ‘delegirana’ demokracija, ki temelji na
pristojnostih, ki so bile prenesene na nadnacionalne institucije (O’Do-
nell, 1994: 17). Končni rezultat je neka vrsta ‘izvršnega federalizma’ (exe-
cutive federalism), v katerem so glavni akterji v procesu odločanja insti-
tucije z izvršnimi pristojnostmi (Dan, 2002). Odločitve, ki bi jih na
nacionalni ravni sprejemali poslanci, sprejemajo predstavniki nacional-
nih vlad. 

Takšen poseben ‘asimetrični’ način integriranja je privedel do zgodo-
vinsko povsem nove oblike nadnacionalne organiziranosti. EU je po svoji
obliki in vsebini ‘ne-država’ – ni ne naddržava in ne zgolj mednarodna
organizacija (Schmitter, 2000: 7). Prišlo je do oblikovanja zgodovinsko
povsem novih nadnacionalnih institucij oz. teles med katerimi so vzpo-
stavljena posebna razmerja moči in odgovornosti. EU ne temelji na nače-
lih parlamentarne vladavine, ampak na vladavini modrih političnih funk-
cionarjev, ki sedijo v Evropskem svetu in Evropski komisiji. Celotna
zamisel je dejansko bližja načelom konsociativne demokracije (ki je uve-
ljavljena v nekaterih evropskih državah, kot je npr. Nizozemska), v kateri
se o politiki dogovarjajo posamezne elite in kjer taki dogovori nadomeš-
čajo demokratično oblikovane politike. Takšno zamisel demokracije ne
razumejo v državah s tradicionalno parlamentarno vladavino, pa tudi v
novih demokratičnih državah, ki skušajo uresničiti čim bolj dosleden
parlamentarni model. Poleg tega je pri oblikovanju EU mogoče ugotoviti
francoski tehnokratski pristop – za francoske politike je vloga nacional-
nega parlamenta v strukturi EU lahko škodljiva, tako kot je bila škodljiva
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za Francijo v času 3. in 4. republike. Konsociativnim in tehnokratskih
idejam je očitno skupno nasprotovanje osnovnim načelom parlamentar-
ne demokracije, zlasti še načelu odgovornosti vlade parlamentu. Pred-
stavniško telo v vsakem primeru izgubi velik del svojih klasičnih pristoj-
nosti, da nadzoruje vlado (Bogdanor, 2002: 2).

Na ravni Evropske skupnosti so bile tako oblikovane posebne institu-
cije katerih člani so v glavnem posredno voljeni in imenovani, z izjemo
Evropskega parlamenta. Tri institucije, ki imajo glavno vlogo pri spreje-
manju odločitev in pri njihovem uresničevanju, se razlikujejo tako po
svoji legitimnosti, kot po moči in odgovornosti.

Struktura in pristojnosti evropskih institucij

Najpomembnejša institucija EU je Svet EU, posebno telo sestavljeno iz
predstavnikov izvršilnih oblasti držav članic, ki omogoča uveljavljanje in-
teresov posameznih držav – brez takšne institucije, bi EC/EU najbrž
sploh ne mogla biti oblikovana (Bučar, 2002: 15). Sestavljajo ga predstav-
niki držav oz. njihovih vlad, kar pomeni, da se o vprašanjih določenega
področja dogovarjajo in odločajo ustrezni resorni ministri. Svet je ključna
institucija v procesu sprejemanja evropske zakonodaje, pri čemer pa si
(od uveljavitve Maastrichtske pogodbe) zakonodajne pristojnosti deli z
Evropskim parlamentom. V tem smislu je Svet prisiljen delovati tudi kot
nekakšna zbornica v parlamentarnem sistemu.

Čeprav bi spoštovanje suverenosti držav članic zahtevalo popolno ena-
kopravnost in sprejemanje odločitev s soglasjem, ki predpostavlja, da
ima vsaka članica pravico veta na sprejem katerekoli resolucije, je potre-
ba po zagotavljanju čim večje učinkovitosti že v preteklosti narekovala
tudi preglasovanje. Uveljavljena je bila tudi dejanska neenakost držav
glede na število prebivalcev, čeprav so manjše države proporcionalno do-
bile precej več glasov kot velike (razmerje med Nemčijo, ki ima 82 milijo-
nov prebivalcev in Luxemburgom, ki jih ima manj kot pol milijona je po
številu glasov 10 : 2). Upoštevanje posameznih nacionalnih interesov in
nujnost zatekanja k večini, pri čemer se število glasov med državami raz-
likuje, sta tako ustvarila izredno zapleten sistem glasovanja, ki je navad-
nim državljanom skoraj nerazumljiv, težave pa povzroča tudi politikom
in birokratom. Za sprejemanje določenih odločitev, ki močno posegajo v
suverenost držav, je potrebno soglasje, medtem ko je za druge potrebna
enostavna, v nekaterih zadevah pa tudi kvalificirana večina. V t. i. EU-15
se je število glasov povečalo na 87 (države z največ prebivalci imajo 10
glasov, države z manjšim prebivalstvom jih imajo 8, tiste ki so v sredini
jih imajo 5, ostale pa 4, 3 ali 2). Prag za dosego kvalificirane večine je 62
glasov, s tem, da je za blokiranje odločitve potrebnih 26 glasov. Toda v
primeru, ko nasprotujoča manjšina razpolaga s 23 do 25 glasovi je pri po-
novnem odločanju potrebnih za sprejem 65 glasov. 
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Zapletenost odločanja je povečal še dogovor v Nici, kjer so države čla-
nice povsem same določile koliko glasov bodo obdržale in koliko jih
bodo dodelile prihodnjim članicam. Pogodba v Nici je namreč – upošte-
vajoč povečanje števila članic na 27 – na novo razdelila število glasov in
dvignila skupno število glasov na 345. Prag za kvalificirano večino bo
znašal po novem 257 glasov (74,8 %), manjšina, ki hoče preprečiti spre-
jem odločitve pa bo morala razpolagati z 88 glasovi. Vendar pa morajo
predlogi, ki jih ne predlaga Evropska komisija dobiti podporo dveh tret-
jin članic (dvojna večina). Poleg tega bo posamezna država, ki se ne stri-
nja z odločitvijo večine, lahko zahtevala ugotavljanje, ali imajo države, ki
sestavljajo večino, 62 % vsega prebivalstva. V določenih primerih lahko
manjšina prepreči sprejem odločitve, če razpolaga z 91 glasovi. To pome-
ni, da bo večina potrebovala skupaj 255 oz. 73,9 % glasov (Bučar, 2002:
143).

Druga institucija je nedvomno Evropski parlament, katerega pomen
pa je v veliki meri simboličen, saj je edina neposredno izvoljena instituci-
ja. Njegov pomen se je močno povečeval – medtem, ko je na začetku
70tih let imel le posvetovalno vlogo (Rimska pogodba, čl. 135), ima konec
20. stoletja več moči kot nacionalni parlamenti, vendar pa po svojih pri-
stojnostih ne dosega Sveta EU. Evropski parlament nima klasičnih zako-
nodajnih funkcij – na številnih področjih ima formalno še vedno posve-
tovalno vlogo, vendar pa si z Evropskim Svetom deli zakonodajne
pristojnosti na 35 področjih. Poleg tega lahko potrjuje proračunske izdat-
ke, ki jih predlaga Komisija. Evropski parlament ima verjetno največjo
korist od institucionalnih sprememb v TEU, saj je dejansko postal nekak-
šen prvi dom nepopolnega dvodomnega sistema, v katerem Svet od časa
do časa deluje kot drugi dom (Wessels, 2001: 431). V primerjavi z drugi-
ma institucijama je odločanje v EP bistveno bolj enostavno in razumljivo.
Za sprejem odločitve je potrebna enostavna večina.

Vendar je največja pomanjkljivost Evropskega parlamenta, da niti ne
oblikuje kakšnega izvršnega telesa, niti ne more nadzirati Komisije v
smislu, kot nacionalni parlamenti nadzirajo svoje vlade. Izvršne pristoj-
nosti si dejansko delita Svet ministrov in Evropska komisija. Volivci po-
slancev na evropskih volitvah vedo, da s svojimi glasovi ne oblikujejo
prave koalicije in opozicije, niti ne določajo barvo izvršne oblasti (vlade),
zato Evropskega parlamenta ne pojmujejo kot pravi parlament, ki bi bil
odgovoren za celoten proces odločanja. To pomeni, da ga vidijo v njem
bolj mašinerijo, ki je sestavni del evropske birokracije kot pa zaščitnika
svojih interesov. To je verjetno vplivalo na povečanje evro-skepticizma v
celi vrsti držav članic. Podpora na evropskih volitvah se je namreč v zad-
njih dveh desetletjih stalno zmanjševala, kljub temu, da se je njegova
moč povečevala (glej Tabelo 1). Zato se Evropski parlament težko sklicuje
na to, da predstavlja stališča 370 milijonov ljudi (Bogdanor, 2002: 2). 
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Tabela 1: Udeležba na volitvah v Evropski parlament 1979–1999 
(povprečje udeležbe)

Leto Število držav članic Udeležba ( %)
1979 9 63,0
1984 10 61,0 
1989 12 58,5 
1994 12 56,8
1999 15 49,4

Evropski parlament sestavlja še vedno 626 poslancev izvoljenih na nepo-
srednih volitvah v posameznih državah članicah. Glede na to, da je pre-
bivalstvo držav osnovni kriterij za določitev števila poslancev, je končni
rezultat v korist manjših držav. Isto načelo bo obveljalo na osnovi pogod-
be v Nici v prihodnosti – v parlamentu, ki bo imel 732 poslancev, bodo
manjše države nadpoprečno reprezentirane (Slovenija bo imela enega po-
slanca na 350.000 prebivalcev, medtem, ko bo imela Nemčija enega na
1.207.000 prebivalcev). Po pravilu se evropski poslanci združujejo v
strankarske poslanske skupine po politični pripadnosti (oblikovane so tri
velike skupine, ki združujejo poslance treh največjih evropskih strankar-
skih družin – socialdemokratska, krščanska oz. ljudska in liberalna,
poleg nekaterih manjših), vendar jih to ne ovira, da ne bi včasih uveljav-
ljali interese svojih držav. V procesu vključevanja novih držav v EU se je
dogajalo, da so zanikali legitimne interese pristopnic ali zagovarjali preti-
rane pogoje za vstop. Italijanski in avstrijski poslanci v Evropskem parla-
mentu so bili npr. precej aktivni v razpravah o pridruževanju Slovenije
(Bučar, 2002: 148). 

Tretja najpomembnejša institucija EU je Evropska komisija, ki najbolj
dosledno izraža suverenost in enakost članic. Komisija naj bi za razliko
od Sveta EU zagotavlja integracijo interesov in omogoča oblikovanje
skupne volje, ne glede na voljo držav članic. Komisija pokriva praktično
vsa področja oblikovanja politik, za katera odgovarjajo posamezni komi-
sarji, ki jih imenujejo države članice (ni komisarja brez resorja). Odloča-
nje v Komisiji je mogoče tudi s preglasovanjem, čeprav se teži k soglasju.
Komisija že po svoji sestavi in moči teži k temu, da bi prevzela vlogo ne-
kakšne izvršilne oblasti, kar ji zaenkrat ni uspelo, čeprav se njene pristoj-
nosti povečujejo.

Čeprav so komisarji formalno neodvisni od svojih držav, te vedno iz-
koristijo to pravico. Čeprav gre na videz za ugled in prestiž, pa pravica
vsake države, da imenuje komisarja simbolično potrjuje načelo suvereno-
sti držav članic, ki želijo ohraniti svojo enakopravno vlogo pri sprejema-
nju odločitev. Skupno število komisarjev je v sedanji EU-15 še vedno 20,
s tem, da ima pet največjih držav po dva komisarja, ostale pa le po enega
(pet večjih držav ima torej enako število komisarjev kot 10 manjših
držav). Po razširitvi EU na 27 držav naj bi vsaka država ne glede na veli-
kost imela le po enega komisarja, kar bo pomen enakosti še poudarilo.
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Nekoliko nenavadno je, da so se velike države odpovedale pravici imeno-
vanja dveh komisarjev, vendar je to bolj razumljivo, če vemo, da so to sto-
rile skladno s pogodbo v Nici zaradi povečanja svoje glasovalne moči v
Svetu (Bučar, 2002: 18).

Odločevalski postopki

Za oblikovanje skupnih odločitev so bili oblikovani posebni ‘sui generis’
odločevalski postopki. EU pozna in uporablja celo vrsto različnih odloče-
valskih postopkov, ki se razlikujejo od vseh običajnih postopkov odloča-
nja, uporabljenih v nacionalnih parlamentih, kjer so pravila na splošno
tudi veliko enostavnejša in razumljiva. Evropska komisija sama navaja 22
glavnih postopkov, ki so navedeni v TEU (1995: 102). Posamezni avtorji
navajajo različno število postopkov, nekateri jih omenjajo več kot deset
(Weathrill in Beaumont, 1999: 157), drugi navajajo le šest (Craig in De-
Burca, 1998: 129). Vendar gre v praksi in teoriji za štiri najpomembnejše
postopke – to so postopek posvetovanja (consultation procedure), posto-
pek soglasja (assent procedure), postopek sodelovanja (cooperation pro-
cedure) in postopek soodločanja (co-decision procedure). 

Postopek posvetovanja je v bistvu najstarejši in daje možnost Evrop-
skemu parlamentu, da predstavi stališče glede predloga Evropske komisi-
je. Postopek se začne s predlogom, ki ga komisija da Evropskemu svetu,
ta pa lahko sprejme njen predlog z večino. Predlog lahko spremeni ali
dopolni le s soglasjem vseh. V postopku soglasja (uveden je bil skupaj s
postopkom sodelovanja v Single European Act leta 1987) lahko Evropski
parlament samo sprejme ali zavrne predlog sveta, brez možnosti, da ga
dopolni. V postopku sodelovanja ima Evropski parlament možnost, da
predstavi svoja dopolnila k predlogu ali pa ga zavrne. Svet ima nato mož-
nost, da zavrne veto s soglasjem. V tem primeru predlog lahko postane
zakon, sicer ostane status quo. Postopek soodločanja, ki ga je uvedla
maastrichtska pogodba, je postal najpomembnejši postopek katerem so-
deluje Evropski parlament, ko se pogaja s svetom o končnem predlogu.
Ko se parlament in svet ne moreta strinjati, se oblikuje poseben odbor, ki
pripravi skupno besedilo. Svet mora pripraviti novo besedilo predloga za-
kona, nakar parlament in svet ugotavljata ali se strinjata ali ne. V prime-
ru, da posredovalni odbor ne more najti rešitve, lahko svet potrdi svoj
predlog in sprejme tekst s kvalificirano večino (Steunenberg in Selck,
2000: 2).

Takšna institucionalna urejenost, skupaj z zapletenostjo in netranspa-
rentnostjo odločanja generira ‘demokratični primanjkljaj’, ki ga nekateri
definirajo kot problem oddaljenosti ravni odločanja. Poleg tega so sami
postopki sprejemanja odločitev, ki potekajo za zaprtimi vrati, preveč za-
pleteni in državljanom nerazumljivi (Weiler, 2002). Drugi avtorji pripisu-
jejo demokratični deficit predvsem pomanjkanju vpliva Evropskega par-
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lamenta in nacionalnih parlamentov na proces odločanja (Smith, 1996).
Pomemben (tretji) razlog ‘demokratičnega primanjkljaja’ pa je pomanj-
kanje demokratičnega argumentiranja, značilno za parlamentarna okolja
(odločitve pogosto oblikujejo tehnokrati – uslužbenci generalnih direkto-
ratov Komisije – in predstavniki nacionalnih interesnih skupin), ki omo-
goča, da državljani prepoznajo svoje interese, upoštevajo tudi nasprotne
argumente in posledično priznajo odločitve za svoje. Demokratični pri-
manjkljaj je povezan z vprašanjem legitimnosti EU, ki je sicer odvisna
tudi od drugih dejavnikov. Institucije EU so formalno legitimne, saj so jih
potrdili demokratično izvoljeni nacionalni parlamenti z ratifikacijo po-
godb. Manjka pa jim družbene legitimnosti, ki je podana, če je odgovor-
nost sorazmerna z obsegom pooblastil in jo je mogoče kontrolirati. 

V zadnjem času je bila kot možen način odpravljanja demokratičnega
deficita izpostavljena vloga nevladnih organizacij (NGOs). Te organizaci-
je naj bi služile kot arene za politično razpravo in tudi kot politični dejav-
niki ter tako omogočale, da pridejo do izraza stališča državljanov. Vendar
pa imajo nevladne organizacije poleg slabosti v organizaciji pogosto po-
dobne pomanjkljivosti kot evropske institucije – pomanjkanje odgovor-
nosti ljudem.

VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV

Vloga nacionalnih parlamentov, zlasti pri pripravi evropske zakonodaje,
je bila na začetku oblikovanja Evropske skupnosti deležna le majhne po-
zornosti. Opredelitev načinov sodelovanja nacionalnih parlamentov,
kadar gre za odločanje o ‘evropskih zadevah’ oz. zadevah, ki so bile pre-
nesene v pristojnost EU institucij, je bila v glavnem prepuščena nacional-
nim ustavam. Vse do konca osemdesetih let, ko so se nacionalne vlade
začele bolj intenzivno ukvarjati z evropskimi zadevami, so se poslanci v
nacionalnih parlamentih počutili povsem marginalizirane. Te pomanjklji-
vosti imajo sicer ekvivalent v politiki na nacionalni ravni. ‘Evropske za-
deve’ so bile dolgo časa obravnavane kot ‘zunanje zadeve’ in kot take v
pristojnosti izvršne oblasti. V najboljšem primeru so jih obravnavali po
načelu zaupnosti v komisijah za mednarodne odnose, sestavljenih iz iz-
branih poslancev (Maurer in Wessels, 2001: 439). Tako so nacionalni par-
lamenti pravzaprav sami prišli v položaj, ko nimajo možnosti, da bi ne-
posredno vplivali na sprejemanje zakonskih aktov, ki se sprejemajo na
ravni EU. Nobena institucija na ravni EU se z njimi ni dolžna posvetovati,
prav tako pa nimajo možnosti, da bi dajali mnenja ali soglasje na akte, ki
jih obravnavajo in sprejemajo institucije EU. Njihov vpliv je lahko le
posreden, glede na to, da so ministri, ki sodelujejo v Evropskem svetu
izvoljeni v njih. Marginalizacija nacionalnih parlamentov je dodaten
razlog nastalega ‘demokratičnega deficita’, še posebej, ker ti parlamenti
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ne opravljajo vloge povezovalnega člena med volivci in institucijami EU. 
Njihov pomen nacionalnih parlamentov je priznala šele pogodba v

Maastirchtu (zlasti Deklaracija št. 13). Amsterdamska pogodba je v Pro-
tokolu št. 9 dodatno opredelila vlogo nacionalnega parlamenta kot nad-
zornika vlade v odnosih z EU. Njegova vloga je bila spet poudarjena v
Nici, kjer je Evropski svet v decembru 2000 s posebno Deklaracijo št. 23
o prihodnosti Evrope kot dodatku k pogodbi ugotovil, da naj bi o vlogi
nacionalnih parlamentov vodili poglobljeno razpravo, ki naj bi dosegla
vrh na novi medvladni konferenci l. 2004. Medtem je Evropski svet de-
cembra 2001 sprejel Laekensko deklaracijo, s katero je vzpostavil Evrop-
sko konvencijo, ki naj bi pripravila predloge za institucionalne reforme
EU. Deklaracija je opozorila na ravnotežje med institucijami EU in tudi
na vlogo nacionalnih parlamentov. 
Formalne pristojnosti nacionalnih parlamentov znotraj strukture EU so
omejene na pet osnovnih nalog:
• ratificirati pogodbe in dopolnitve k njim, vključno s potrjevanjem pri-

druževanja novih držav članic;
• določanja finančnih sredstev;
• potrjevanje zakonodaje iz okvira EU in prilagajanje nacionalne zako-

nodaje;
• nadzirati vlade, ko sodelujejo v procesu odločanja na ravni EU (Dahl,

2001: 4).

Zadnja naloga je politično in psihološko daleč najpomembnejša (Dahl,
2001: 8). Pomembnost parlamentarnega nadzora nad vlado je v tem, da
je zakonodaja, ki se sprejema na nadnacionalni ravni, v neposrednem
razmerju z domačo zakonodajo. Akti EU imajo prednost pred domačimi
zakoni in so neposredno veljavni v vseh državah članicah. Na drugi stra-
ni se je zakonodajna aktivnost EU izredno povečala. Napoved predsedni-
ka Jacquesa Delorsa leta 1988, da bo v desetih letih 80 % gospodarske in
socialne zakonodaje sprejeto na ravni EU se je skoraj uresničila. Število
‘evropskih’ zakonov se je stalno povečevalo. 

Vloga nacionalnih parlamentov v razmerju do vlad se je začela poveče-
vati kljub temu, da nadzor ni mogel vedno ustrezno slediti novim preno-
som pristojnosti na raven institucij EU. Glede na to, da so imele pristoj-
nosti, ki so bile prenašane, pogosto velik simbolični pomen, je bilo sicer
pričakovati, da bodo parlamenti svojo novo funkcijo opravljali čim bolj
zavzeto in da se bodo za to ustrezno organizirali. Parlamenti vseh držav
članic so oblikovali posebna telesa za obravnavanje evropskih zadev, ka-
terih člani so oz. lahko postanejo strokovnjaki za vprašanja EU, ki so
sposobni usmerjati pozornost drugih poslancev in tudi širše javnosti na
resnično pomembne zadeve. Komisije za evropska vprašanja so postale
posebna telesa, ki zagotavljajo ‘helikoptersko’ perspektivo nad vsemi po-
dročji oblikovanja politik. Parlamenti držav kandidatk so ustanovili take
komisije za zadeve EU že na začetku procesa vključevanja svojih držav
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(madžarski Orszaggyules l. 1992, slovaška Narodna rada l. 1996, Državni
zbor RS l. 1996, poljski Sejm l. 1997). Na drugi strani so vlade običajno
dolžne, da informirajo parlamente o zadevah, ki so na dnevnem redu
Evropskega sveta, poiščejo njihova stališča in da jih tudi upoštevajo, če
jim parlament to posebej naloži ali pa morajo pojasnit, zakaj nekega sta-
lišča ni bilo mogoče uveljaviti. Parlamenti in vlade s tem posredno vpliva-
jo tudi na poročanje množičnih občil o delovanju evropskih institucij.

Praksa in izkušnje nacionalnih parlamentov držav članic pa kažejo, da
je moč nadzora odvisna od raznih dejavnikov in okoliščin. Kljub tem pre-
cej odprtim možnostim za izvajanje nadzora, obstoja tudi vrsta omejitev
in ovir. Parlamentarni nadzor je lahko omejen ali oviran prvič že zato,
ker evropske zadeve še niso postale del nacionalno pomembnih vpra-
šanj, saj parlamenti držav članic deloma še vedno upoštevajo tradicijo
pomembnejše vloge izvršilne oblasti, ko gre za ‘zunanje’ zadeve. Podob-
na ovira je tudi dejstvo, da iniciativo nacionalnih parlamentov ponekod
omejuje sama ustavna ureditev. Tretja ovira je sama kompleksnost po-
stopkov odločanja na ravni EU – nacionalni parlamenti morajo biti spo-
sobni sami ugotavljati katere evropske zadeve so pomembne in kateri od
različnih postopkov, določenih z Maastrichtsko pogodbo, velja oz. se
uporablja pri odločanju o posamezni zadevi. Parlament mora upoštevati
posebnosti vsake procedure, ki sestoji iz različnega števila branj (posto-
pek sodelovanja ima dve branji, postopek soodločanja pa tri branja). Čim
višjo stopnjo je dosegel predlog v nekem postopku, tem težje bo nacio-
nalni parlament izvajal nadzor in vplival na odločitev. Četrta ovira je
lahko stopnja notranje institucionalizacije nacionalnega parlamenta. Gre
za razvitost njegove notranje strukture in racionalno urejenost zakono-
dajnega postopka, vključno z ustrezno notranjo organiziranostjo dela
(ustreznost parlamentarnih služb za podporo poslancem in vodstvu par-
lamenta). Nekateri parlamenti imajo svoja delovna telesa in postopke
bolje prilagojene potrebam nadzora vlad kot drugi. Peta in največja ovira
pa je seveda večinsko glasovanje v Svetu ministrov. Če večina ministrov v
svetu sprejme odločitev, ki se razlikuje oz. nasprotuje stališču posamez-
nega nacionalnega parlamenta, ki ga zagovarja posamezen član nacional-
ne vlade, pomeni, da se mora nacionalni parlament s tem sprijazniti. Od-
ločitev sveta je dokončna, glede na to, da pri odločanju o zadevi ni
mogoče uporabiti postopek soodločanja v katerem ima besedo tudi
Evropski parlament.

Intenzivnost nadzora parlamenta nad vlado, ko ta sodeluje v procesu
odločanja na ravni EU, se razlikuje tudi v odvisnosti od posebnih izku-
šenj iz obdobja vključevanja v EU in končno od razmerja med koalicijo in
opozicijo. Parlamenti, v katerih obstojajo velika nasprotja med koalicijo
in opozicijo in ne zmorejo dovolj hitro uskladiti različnih interesov (obli-
kovati nacionalni interes) ali opredeliti skupna stališča, ne morejo dobro
opravljati svoje nove funkcije. Na drugi strani je pričakovati, da bodo
parlamenti, ki so imeli večjo vlogo v razmerju do vlade v procesu vključe-
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vanja, sposobnejši ohraniti tako vlogo tudi v prihodnje. To je zlasti zna-
čilno za parlamente zadnjih držav, ki so postale članice EU, to je Finske,
Švedske in Avstrije. Med parlamenti držav Srednje Evrope, ki so se poga-
jale za vstop v EU, je bil npr. Državni zbor Republike Slovenije posebno
dejaven pri nadzoru nad vlado in je razpravljal o vseh pogajalskih stališ-
čih Slovenije. V primerjavi s parlamenti drugih držav kandidatk je bil v
tem pogledu celo izjema. Razpravljal in potrjeval je tudi vse pomembne
dokumente o vstopanju Slovenije v EU, kot npr. ‘Strategija Slovenije za
vključitev v EU’ in ‘Državni program Republike Slovenije za prevzem
pravnega reda EU’, organiziral pa je tudi javne predstavitve mnenj o
vključevanju v EU in posebna posvetovanja o vlogi parlamentov v proce-
su širitve EU, ki so se jih udeležili predstavniki parlamentov držav članic
in držav v procesu vključevanja, itd. Evropske zadeve so bile vključene
na dnevne rede tako rednih kot izrednih zasedanj državnega zbora (Zajc,
2002: 26). Pričakovati je, da bo državni zbor tako vlogo, kljub njeni po-
sebni zahtevnosti, hotel in zmogel obdržati tudi v pogojih polnopravnega
članstva – na to opozarjajo že marca 2003 opravljene spremembe slo-
venske ustave (zlasti 3.a člen, ki določa, da mora vlada sproti obveščati
državni zbor in upoštevati njegova stališča v svojem delovanju) in pripra-
ve posebnega zakona o vlogi državnega zbora.

Upoštevajoč še načine delovanja nacionalnih parlamentov, pa je treba
opozoriti, da se nekateri pri nadzoru nad vlado poslužujejo bolj tradicio-
nalnih metod nadzora, kot je npr. bolj ali manj redno vendar precej selek-
tivno obravnavanje evropskih zadev v pristojnih parlamentarnih odborih
in v posebej ustanovljenih komisijah za evropske zadeve. Svojo pozor-
nost usmerjajo bolj na že sprejete odločitve (post-decision control). Drugi
parlamenti so razvili modernejše metode, ki predpostavljajo nadziranje
vlade od trenutka, ko je parlament oblikoval stališče, ki naj bi ga vlada
upoštevala. Veliko število nacionalnih parlamentov in njihovih komisij za
evropske zadeve se je novim pogojem delovanja močno prilagodilo –
spremenili oz. dopolnili so svoje zakonodajne postopke in pravila obliko-
vanja dnevnih redov, vzpostavili nove načine pridobivanja informacij in
gradiva o predlogih aktov, ki so v pripravah ali pa že v postopkih odloča-
nja na ravni EU, odprli svoje delovanje javnosti, itd. Dvodomni parla-
menti se razlikujejo od enodomnih – dva ‘zgornja’ domova, britanska
House of Lords in nemški Bundesrat, se uveljavljata z uporabo posebnih
metod nadzora. Načeloma pa je nadzor nad vlado enostavnejši v eno-
domnih parlamentih.

Iz dosedanjih izkušenj parlamentov držav članic pa lahko ugotavlja-
mo, da so učinki zavezujočega mandata, ki ga dobijo ministri v nekaterih
parlamentih pred zasedanji sveta le deloma pozitivni. Mandat je sicer po-
litično pomemben, ker omogoča neposredno prenašanje stališč nacional-
nega parlamenta v svet in drugič, ker prispeva k legitimnosti odločanja
na vseh ravneh. Vendar pa je uresničevanje tega mandata v praksi zelo
težavno celo v dobro informiranih parlamentih. V državah, kjer so uvedli
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tako prakso, so kasneje odstopili od popolne zavezanosti (Švedska, Av-
strija), saj je treba vladnim pogajalcem pustiti več manevrskega prostora.
Najbolj zavezujoč mandat sicer uporabljajo še vedno v danskem Folketin-
gu, vendar praksa v vseh članicah državah, kaže, da število kakor koli za-
vezujočih naročil nacionalnih parlamentov vladnim pogajalcem z leti
upada. Pričakovati je, da bo tudi sestavljavci novega slovenskega zakona
upoštevali te izkušnje in zavezanosti vlade stališčem državnega zbora
vendarle ne bodo preveč ozko opredelili.

Pri izvajanju nadzora so nedvomno učinkovitejši tudi tisti, ki so si
poleg informacij, ki jih dobivajo od svojih vlad, preskrbeli tudi neposred-
ne vire. To so parlamenti Danske, Švedske Finske in nekateri drugi storili
s pošiljanjem svojih lastnih parlamentarnih poročevalcev v Bruselj, ki za-
gotavljajo pomembna sveža poročila o oblikovanju predlogov odločitev,
poteku pogajanj in njihovih morebitnih rezultatih. Njihovo poročanje je
pomembno tudi z vidika globljega poznavanja delovanja institucij EU,
njihovih postopkov in legislativne aktivnosti nasploh, pa tudi poznavanja
možnosti oblikovanja praktičnih zavezništev oz. koalicij med državami,
ki imajo skupne interese, ko gre za skupne akcije, kot so predlaganje in
podpora ali nasprotovanje določenim ukrepom. K bolj učinkovitemu
obravnavanju evropskih zadev v zadnjem času precej pripomore tudi iz-
menjava informacij med predsedniki parlamentov, poslanci, generalnimi
sekretarji in člani strokovnih parlamentarnih služb (Dahl, 2001: 5).

Nacionalni parlamenti so svojo vlogo uspeli uveljaviti tudi s pomočjo
formaliziranega sodelovanja z Evropskim parlamentom. To je Konferenca
Komisij za evropske zadeve parlamentov držav članic EU (COSAC), usta-
novljena že l. 1989 z namenom, da zagotavlja izmenjavo informacij med
nacionalnimi parlamenti in njihov vpliv na ravni EU. COSAC bi lahko za-
gotovil učinkovitejše sodelovanje med parlamentarnimi ‘old-timerji’ in
parlamenti držav, ki bodo v kratkem postale polnopravne članice. Med
možnostmi povečanja vpliva nacionalnih parlamentov ne gre spregledati
tudi nekatere spremembe v delovanju nekaterih EU institucij. Vpliv na-
cionalnih parlamentov pri nadzoru vlade bi se gotovo povečal, če bi bila
zasedanja Evropskega sveta odprta. Večja transparentnost bi omogočila,
da bi nacionalni parlamenti neposredno ugotavljali, kako se obnaša nji-
hov minister v teku pogajanj znotraj sveta.
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Tabela 2: Glavni načini parlamentarnega nadzora nad evropskimi 
zadevami

Način dela nacionalnega Obravnavanje EU zadev
parlamenta

Predhodna obravnava Naknadna (ex-post) 
obravnava predlogov EU zakonodaje

Poudarek na Komisiji Danska, Avstrija,  Irska
za evropske zadeve Velika Britanija, Finska
Močna vloga delovnih Nemčija, Francija, Italija
teles Nizozemska, Švedska
Poudarek na skupnem Belgija, Luxemburg Portugalska, Grčija
zasedanju parlamenta Španija
Vir: Maurer in Wessels (2001: 449).

Nacionalni parlamenti držav članic EU so v zadnjih desetih letih pomem-
bno okrepili svojo vlogo v razmerju do svojih vlad. Večina parlamentov
se danes lahko dogovarja s svojimi vladami o zadevah, ki so bile prej do-
mena izvršne oblasti. Sedaj jih vlade ne le informirajo o evropskih zade-
vah, ampak se z njimi tudi posvetujejo. Vlade se morajo odzivati na zah-
teve parlamentov, še posebej, ker skoraj ni pomembnejšega vprašanja, ki
se ne bi reševalo tudi na ravni EU. Poleg tega so se parlamenti začeli po-
vezovati med seboj. Akcija dveh ali treh parlamentov pogosto ne bi bila
učinkovita, če pa se poveže večje število parlamentov, bi lahko uspešno
preprečili sprejem akta, o katerem se odloča po sistemu večinskega gla-
sovanja (Norton, 2001: 8). 

Tabela 3: Glavni načini vplivanja nacionalnih parlamentov 

Način dela nacionalnega Vrsta nadzora
parlamenta

Prednost podpori Prednost oblikovanju
lastnih stališč

Poudarek na Komisiji Irska, Finska Francija, Danska, 
za evropske zadeve Velika Britanija Avstrija
Močna vloga delovnih Danska, Nizozemska, Švedska
teles Finska, Italija
Poudarek na skupnem Belgija, Grčija, Luxemburg, Portugalska, 
zasedanju parlamenta Portugalska, Španija Španija
Vir: Maurer in Wesels (2001: 449).

Paleta možnosti, ki jih imajo na razpolago nacionalni parlamenti za izva-
janje nadzora in vpliva je tako velika, da lahko relativizira mnenje, da so
nacionalni parlamenti zgolj prenesli velik del svojih pristojnosti na insti-
tucije EU, ne da bi dobili karkoli v zameno. Nacionalni parlamenti so de-
jansko dobili precejšnjo moč in različne oblike ter sredstva vpliva in na
njih je, da jih uporabijo. V tehničnem smislu so ta sredstva oblikovana,
treba je le dokončno premagati tradicijo, po kateri so ‘zunanje’ zadeve
predvsem v pristojnosti vlade. Tega se morajo zavedati tako poslanci, kot
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vodstvo parlamenta in parlamentarne službe ter ‘think-tanki’, ki pone-
kod delujejo ob parlamentih (gremiji politikov, parlamentarcev in stro-
kovnjakov za parlamentarno odločanje). Vendar je težko predvideti, kak-
šno strategijo bodo uporabili ali katerim zadevam bodo dali prednost
(katere zadeve bodo skušali nadzirati že od začetka oblikovanja predlo-
gov in tudi skušali vplivati nanje v procesu odločanja na ravni EU, katere
pa bodo nadzirali bolj z vidika učinka, to je po sprejetju odločitve. To je
še posebej težko napovedati za nove parlamente držav Srednje Evrope, ki
šele postajajo polnopravne članice. Verjetno so te strategije odvisne tudi
od bodočih povezav in ustvarjenih koalicij med različnimi državami pri
doseganju za njih pomembnih ciljev. Velik pomen bo imel strateški raz-
mislek o možnosti oblikovanja potrebnih večin glasov za sprejem ali pa
potrebnega števila glasov za preprečenje sprejema določenega akta.

ZAKLJUČEK

Evropski sistem večnivojske politične ureditve lahko razumemo kot insti-
tucionaliziran odgovor na spremenjene pogoje suverene državnosti in na-
cionalne demokracije, ki so jih povzročili procesi globalizacije. Klasičen
koncept suverenosti in kot nedeljive in teritorialno ekskluzivne moči se
je razrahljal – suverenost se je nedvomno razdelila med institucije na raz-
ličnih ravneh, nacionalni in nadnacionalni. Nacionalne države so del su-
verenosti nedvomno izgubile, vendar bi verjetno zaradi procesov nenad-
zirane globalizacije izgubile več suverenosti, če se ne bi povezale v
nadnacionalne organizacije, in s tem globalizacijo na nek način uspele
nadzorovati ali vsaj delno usmerjati. Vendar pa ima sedanji način organi-
ziranosti številne negativne posledice, kot sta demokratični deficit in po-
manjkanje legitimnosti (Norton, 2001). V EU se je zgodilo, da je pred-
stavništvo in odgovornost nadomestil profesionalizem, ki ga zastopajo
politiki in birokrati. Namesto odprte politične razprave imamo odločanje
birokratiziranih strokovnjakov. Politična pomembnost in kompleksnost
odločanja na ravni EU omogoča veliko stopnjo neodgovornosti državlja-
nom. 

K povečanju legitimnosti odločanja na ravni EU lahko bistveno prispe-
vajo prav parlamenti. Vloga parlamentov, kot ‘neposrednih’ predstavni-
kov ljudske volje – tako nacionalnih kot Evropskega parlamenta – v pri-
merjavi z institucijami EU, ki so sestavljene iz predstavnikov izvršnih
oblasti, je temeljno vprašanje demokracije. Njihove možnosti vplivanja
na odločanje na ravni EU so se sicer v zadnjem času pomembno povečale
z institucionalnim prilagajanjem in pridobivanjem potrebnega znanja,
oblikovanjem novih metod delovanja, itd. Nacionalni parlamenti so po-
večali svoj vpliv z novimi modernejšimi metodami delovanja ter s po-
močjo bilateralnih in multilateralnih stikov. Veliko bolj se zavedajo svoje
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vloge povezovalnega člena med ravnijo evropskih institucij in državljani
lastnih držav. Izguba njihovih pristojnosti s prenosom na raven EU se
lahko v precejšnji meri kompenzira z novimi pristojnostmi nadzora nad
vladami. Kljub temu je njihov dejanski vpliv še vedno precej pod njihovi-
mi možnostmi. Nacionalni parlamenti morajo postati aktivni namesto,
da so še vedno pretežno ‘reaktivni’. Zato bi morali izpolniti še nekaj po-
gojev – izboljšati je treba delovanje komisij za evropske zadeve in krepiti
njihove povezave s specializiranimi delovnimi telesi, poslanci pa morajo
pokazati večjo iniciativo in pripravljenost sodelovati pri oblikovanju
evropskih politik in hkrati biti pripravljeni na stalen dialog s svojimi vo-
livci. Institucije EU morajo dati nacionalnim parlamentom več časa za
obravnavanje evropskih zadev.

Evropska konvencija je imela ogromno odgovornost za promoviranje
evropskega projekta in dograjevanje institucionalne strukture, to je za
nadaljnjo ‘konstitucionalizacijo’ EU, ki bi upoštevala poleg učinkovitosti
tudi osnovne demokratične predpostavke. Predlog evropske ustave je po-
memben korak naprej, ni pa razrešil številnih dilem in vprašanj. Ned-
vomno pa bo ta ustava – če bo končno sprejeta od vseh članic – pomem-
bno vplivala na vlogo parlamentov v prihodnosti.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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DIPLOMACIJA MALIH DRŽAV 
IN GLOBALIZACIJA

MILAN JAZBEC1

UVOD

Proučevanje mednarodnih odnosov v zadnjih letih kaže na intenzivno
pojavljanje terminov globalizacija, država in diplomacija ter tudi razprav,
ki se nanašajo na njihovo medsebojno povezanost, s čimer se opozarja na
aktualnost spreminjanja sodobne mednarodne skupnosti in njenih ele-
mentov ter na naraščajočo dinamiko teh procesov. Za sedanjo razvojno
fazo bi lahko ugotovili, da je sodobna mednarodna skupnost izrazito glo-
balen in visoko globaliziran pojav, katerega notranjo soodvisnost dodat-
no označujejo zlasti univerzalnost, heterogenost in vprašanje preživetja
(Benko, 1997: 18–21). Če bi si hoteli podrobneje ogledati njene značilno-
sti, to je tiste, ki so postale izrazito prepoznavne zlasti v minulem poldru-
gem desetletju, bi jo mogli okarakterizirati z naslednjimi potezami
(ibid.):
a) sodobna mednarodna skupnost je univerzalna in v njene okvire je

zajet ves svet, zemljepisne razdalje ne igrajo več pomembne vloge;
b) sodobni mednarodni pojav je globalni pojav, ki v svoji globalnosti po-

vezuje različne dimenzije od političnih, vojaških, gospodarskih in dru-
gih, v njem pa je izrazito prisotno povezovanje in vzajemna odvisnost
med notranjim in zunanjim;

c) značilnost sodobnih mednarodnih odnosov je v njihovi heterogenosti
oz. v obstoju držav z različnimi družbenoekonomskimi sistemi in z
različno stopnjo njihove družbene razvitosti, kar se po eni strani kaže
v neskladju med razvitimi in nerazvitimi območji sveta, po drugi stra-
ni pa v sobivanju različnih stopenj intenzivnega mednarodnega
udejstvovanja in v izboru različnih, ekonomskih razvitosti posameznih
subjektov, zlasti držav, ustreznih instrumentov in oblik njihovega na-
stopanja v čedalje bolj zahtevni strukturi mednarodne skupnosti;

d) sodobna mednarodna skupnost je soočena, prvič v zgodovini med-
narodnih odnosov in človeštva sploh, z vprašanjem preživetja, kar je
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1 Dr. Milan Jazbec, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo in predavatelj pri
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posledica silovitega razvoja predvsem vojaške tehnologije kot tudi za-
nemarjanja svetovne ekologije, oboje pa je svojevrstno opozorilo na
naraščajoč pomen strukturne soodvisnosti sodobnega sveta in prav
tako kaže na povečano zahtevnost pojavljanja in nastopanja v medna-
rodni skupnosti.

Osnovna vzroka za takšno njeno podobo sta po eni strani zelo intenzivna
in obsežna proliferacija subjektov mednarodnega prava, saj se je število
suverenih držav v zadnjih sto letih potrojilo, število mednarodnih organi-
zacij pa je naraslo za več kot desetkrat v istem obdobju, in po drugi strani
v dosedanji človeški zgodovini nesluten razvoj tehnologije, zlasti komu-
nikacijske. Razsežnosti globalnosti sodobne mednarodne skupnosti so
zato opazne predvsem v vseprisotnosti vedno vplivnejših medijev, v na-
raščajoči nadnacionalni moči združujočih se koncernov in v čedalje
zmogljivejših informacijskih avtocestah (Langer in Pöllauer, 1995: 26). V
tako konstituirani mednarodni skupnosti opažamo zato predvsem moč-
ne in hkratne integracijske in dezintegracijske procese. Med njihovimi
akterji oz. nosilci, formalnimi in neformalnimi, državnimi in nedržavni-
mi, mednarodnimi in regionalnimi, globalnimi in lokalnimi, pa naraščajo
obseg, struktura in dinamika izmenjevanja informacij. Zraven različnih
in številnih definicij globalizacije bi zato lahko za potrebe tukajšnjega
razmišljanja poudarili tisto njeno razvojno značilnost, ki postavlja v os-
predje stalno naraščanje oz. povečevanje obsega in količine informacij ob
hkratnem zmanjševanju časa, ki je potreben za njihovo dostopnost. Uni-
verzalna in že skoraj hipna dosegljivost informacij postaja s tem oprede-
ljujoča značilnost nadaljevanja globalizacijskih procesov, saj »se svet soo-
ča z eksponentno proliferacijo informacij« (Güvenen, 2000: 22), kar
vpliva na »celotni modus operandi globalnega sistema« (ibid.). V tej med-
narodni skupnosti so po padcu berlinskega zidu pred dobrim desetletjem
na širšem evropskem prostoru nastale nove male države,2 in sicer v četr-
tem zaporednem in obsežnem valu v minulem stoletju.3 Ob svojem na-
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2 V literaturi obstaja vrsta definicij pojma mala država, določeni avtorji pa zagovarjajo
stališče, da ni mogoče izdelati definicije tega termina in da to tudi ni potrebno (o
slednjem npr. pišeta Fox in Vital). Za celovit pregled proučevanja majhnih držav in
teoretičnih pristopov je še vedno zelo uporaben, temeljit in poučen Amstrup (1976),
pozneje pa tudi Höll (1983) ter Langer in Pöllauer (1995). Za delovno rabo se v študi-
ji naslanjam na definicijo, ki male države za tovrstne potrebe opredeljuje z velikost-
jo populacije 1,5–15 mio prebivalcev in z velikostjo teritorija 10.000–100.000 km2

(toleranca ±10 %). Podobno definicijo v približno enakem raziskovalnem okvirju
uporabljajo npr. Kindley (1995), Senjur (1993) in Stanič (1990), glede na Amstrupo-
va razmišljanja pa ta pristop spada v drugo skupino. Checchio in Chlarson (1997)
ugotavljata, da je med avtorji iz EU velikost populacije pogosto uporabljen kriterij
za delitev držav članic na male in velike. 

3 Male države nastajajo v 20. stoletju v štirih večjih valih: po koncu prve svetovne
vojne, po koncu druge svetovne vojne, ob propadu kolonialnega sistema in po
koncu hladne vojne. V slednjem na širšem evropskem prostoru nastanejo oz. obno-
vijo svojo državnost naslednje male države: Armenija, Azerbajdžan, Bosna in Herce-
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stanku so bile soočene z omenjenimi značilnostmi in protislovji sodobne-
ga sveta, med katerimi z vidika političnega povezovanja teritorializiranih
družbenih skupnosti še najbolj izstopajo spremembe nacionalne države.
Skoraj štiri stoletja star in bržda osrednji politični fenomen novejše člo-
veške zgodovine je precej spremenil svojo naravo, zlasti z vidika t. i. od-
dajanja svoje suverenosti oz. spreminjanja svoje sposobnosti in pristojno-
sti ekskluzivnega urejanja tako globalnih kot lokalnih izzivov. Klasična
nacionalna država ni več sposobna s svojimi instrumenti oz. institucijami
reševati vseh sodobnih izzivov, čeprav nekatere njene temeljne funkcije
ostajajo prisotne in potrebne tudi v prihodnje (Kennedy, 1993). Vendar
država ostaja v globalni skupnosti temeljni, a spremenjeni vzorec za
proučevanje mednarodnih odnosov (Benko, 1997: 240). Navedeno ne
čudi, saj identiteta in demokratične institucije ostajajo prvenstveno na-
cionalne. To je razlog, zakaj tradicionalna država ostaja temeljna enota
mednarodnih odnosov za dogledno prihodnost, četudi bo morebiti pre-
nehala funkcionirati na tradicionalen način« (Cooper, 1996: 26). K temu
je treba dodati še, da je sodobna država čedalje manj vezana na teritorij
in njegovo varovanje, temveč se vse bolj usmerja na človeka kot posa-
meznika in na zavzemanje za univerzalne humanistične vrednote, ki iz-
hajajo iz njega. 

Nadaljnja nepogrešljivost nekaterih funkcij nacionalne države se vse-
kakor najbolj opazno nanaša na diplomacijo kot tisto funkcijo, ki zago-
tavlja njeno formalno in posredno komunikacijo s subjekti mednarodne-
ga prava. Čeprav globalizacija s svojimi učinki vpliva na vsebino in
metode delovanja diplomacije, le-ta ostaja, četudi pojmovana z različnih
vsebinskih izhodišč, za te države nepogrešljiv instrument izvajanja zuna-
nje politike. 

GLOBALIZACIJA IN DIPLOMACIJA

Prav gotovo lahko ocenimo, da ima globalizacija vsaj tri vrste posledic za
delovanje diplomatskih organizacij,4 ki jih morajo upoštevati nove male
države5 pri njihovem vzpostavljanju. Tako bi lahko našteli vsaj: 
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govina, Češka, Estonija, Gruzija, Hrvaška, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija,
Slovaška, Slovenija in Zvezna republika Jugoslavija (oz. Srbija in Črna Gora). Di-
stinkcijo »nova« uporabljam za tiste male države, ki so nastale po koncu hladne
vojne.

4 Iz različnih pojmovanj diplomacije je mogoče tudi ugotoviti, da en vidik praviloma
razume diplomacijo tudi kot organizacijo. Tako Nicolson (1988: 3–5) govori o »pro-
cesih in mehanizmih«, ki izvajajo pogajanja; Morgenthau (1995: 660–667) ugotavlja
dva »instrumenta«, s katerima diplomacija izvaja svoje delo (t. j. službo za zunanje
zadeve in diplomatske predstavnike); Brglez (1998: 61) operacionalno opredeljuje
diplomacijo kot »instrument« miroljubnega posredovanja; Anderson (1993) govori o
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a) spremembe v načinu dela, 
b) nove vsebine, s katerimi se diplomati ukvarjajo, in 
c) spremembe v načinu predstavljanja.

Prvič, razvoj komunikacijske tehnologije je med drugim povzročil, da se
je povečala ponudba informacij, s katerimi je možno razpolagati, in hi-
trost njihove dostopnosti. Zato se diplomati bistveno manj usmerjajo na
klasično pridobivanje informacij o subjektu akreditacije, temveč se osre-
dotočajo na njihovo tolmačenje in na posledice, ki jih imajo različni do-
godki na obnašanje subjekta akreditacije, zlasti držav sprejemnic in nji-
hovih vlad. Zato morajo diplomati dobro poznati način sprejemanja
odločitev v državi sprejemnici, vplivne dejavnike in imeti stike na viso-
kih političnih in drugih nivojih. Z drugimi besedami, »če hočejo biti učin-
koviti, morajo diplomati poznati način odločanja, kdo sprejema odločitve
in kako se lahko na to vpliva. To je del njihovega poklica, saj morajo vna-
prej vedeti, kako bo sporočilo sprejeto ali kako bo mogoče napačno
razumljeno. Diplomati morajo zelo dobro poznati Ameriko (t. j. svojo dr-
žavo oz. državo pošiljateljico; op. M. J.), njeno zgodovino, institucije, za-
konodajo, politične procese in aktualne politične teme« (Locke in Yost,
1997: 122). Nove male države so zaradi vsestranskega pomanjkanja resur-
sov, še zlasti kadrovskih, pri tem v še posebej zahtevnem položaju.

Drugič, zaradi izrazite povezanosti in soodvisnosti sodobnega sveta se
diplomati ne ukvarjajo več pretežno z bilateralnimi zadevami in s tistimi,
ki bi bile samo v interesu posameznih skupin držav, temveč je v njiho-
vem delu vedno več tem oz. vsebin, ki se tičejo globalne skupnosti. To so
teme, od katerih je odvisno preživetje sodobne mednarodne skupnosti in
ki zato niso rešljive drugače kot globalno. Vsaka posamezna država
lahko prispeva k temu reševanju oz. se vključi vanj, gre pa predvsem za
zadeve, povezane s splošnimi človekovimi življenjskimi pogoji (zaščita
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»diplomatskem mehanizmu«, ki izvaja »formalne in organizirane« stike med država-
mi; podobno navajajo tudi Barston (1988: 14), Satow (1994) in Benko (1997). Nave-
dena spoznanja se iztekajo v pojmovanje diplomacije kot organizacije, ki je sredstvo
za izvajanje posrednega in formalnega dialoga med državami in ostalimi subjekti
mednarodnega javnega prava. Diplomatska organizacija, sestavljena iz zunanjega
ministrstva in iz diplomatsko-konzularnih predstavništev, povezanih v predstavniš-
ko mrežo, izvaja procese, namenjene uresničevanju zunanje politike, in s svojo de-
javnostjo zagotavlja potrebne informacije za nosilce zunanjepolitičnega odločanja.
Na takšno organizacijsko pojmovanje med drugim navajajo tudi Feltham (1994: 11),
Barston (1988: 1) in Nick (1997: 43).

5 Ugotovitve v tem prispevku izhajajo iz primerjave med določenimi elementi vzpo-
stavljanja diplomatskih organizacij Slovenije, Estonije, Latvije in Litve (Jazbec,
2001: 77–198). Kadar v tekstu govorim o diplomacijah novih malih držav oz. o novih
diplomacijah imam v mislih konkretne izkušnje omenjenih štirih držav oz. njihovih
diplomacij. Vendar pa menim, da je mogoče njihove izkušnje vsaj do določene mere
uporabljati tudi generalizirano za vse nove male države, nastale na širšem evrop-
skem prostoru po koncu hladne vojne. Predvidevam, da bi bilo možno del omenje-
nih ugotovitev z dodatnimi raziskavami posplošiti tudi za male države kot take.
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zraka, voda in okolja), s široko paleto varnosti (trda in mehka varnost,
različne vrste notranje ogroženosti družb, človekova varnost…) in z na-
raščajočim obsegom mednarodnih migracij (zaščita interesov, terorizem,
mednarodni kriminal, mamila itd.). Navedeno po eni strani širi obseg
področij, s katerimi se ukvarjajo diplomati, po drugi strani pa povzroča
rekrutacijo takih oseb v diplomacijo, ki niso diplomati po svoji osnovni
dejavnosti.6

Širitev polja diplomatske rekrutacije nalaga dodatne obveznosti profe-
sionalnemu diplomatskemu osebju, ki se mora v vsebinskem smislu zato
spoznati na več področij in ki se mora zraven svojega osnovnega strokov-
nega dela vedno bolj posvečati koordinaciji dela, tako v zunanjih mini-
strstvih kot še zlasti na predstavništvih. Tudi slednje je svojevrsten poka-
zatelj procesov v sodobnih družbah in njihove čedalje večje povezanosti,
kjer se vsestransko izobražen in metodološko fleksibilen ter odprt diplo-
mat v določenem segmentu svojih dejavnosti zbližuje z menedžerjem. To
posledično povzroča nadaljnje spremembe v tradicionalnem načinu or-
ganiziranja diplomatske organizacije kot državne birokracije in še dodat-
no vpliva na njeno nujno fleksibilnost (izposojanje diplomatov ostalim
institucijam, zaposlitve za določen čas, občasna in namenska rekrutacija
iz različnih resorjev, kroženje itd. – več o tem npr. Neuhold, 1992).

In tretjič, spreminja se tradicionalen način predstavljanja držav pri
subjektih akreditacije, narašča pa tudi število predstavništev, ki imajo
t.im. paradržaven ali povsem nedržaven status (npr. predstavništva regij,
poslovnih subjektov, nevladnih organizacij itd.). Intenzivno politično po-
vezovanje držav, kot je npr. EU, povzroča načrtovanje in izvajanje skup-
nih predstavništev držav članic pri tretjih državah in skupno izvajanje
določenih funkcij (zlasti zaščite interesov), določene države pa se o vzpo-
stavljanju skupnih predstavništev pogovarjajo tudi na predvsem bilate-
ralni osnovi. Zato lahko take države prerazporejajo svoje osebje bolj ra-
cionalno in tja, kjer ga bolj potrebujejo, s tem pa se stopnja njihove
globalne prisotnosti ne zmanjšuje, celo nasprotno, zaradi skupnih pred-
stavništev postaja večja in bolj koncentrirana. Hkrati se na notranjem
ozemlju takih grupacij zmanjšuje število predstavništev, namenjenih iz-
ključno izvajanju zaščite interesov, saj je ta zaradi skupne zunanje meje
in kontrole na njej potrebna zgolj zunaj takega območja. Obenem takšne
integracije vzpostavljajo svoja predstavništva pri različnih subjektih
akreditacije – npr. predstavništva EU (oz. Evropske komisije) v državah
kandidatkah. 

To dodatno širi klasične načine predstavljanja in nudi novim malim
državam in njihovim diplomatskim organizacijam večje možnosti diplo-
matske dejavnosti ter pomoči, zlasti v tistih tretjih državah, kjer ne more-
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6 Neuhold (1992) rekrutacijo strokovnjakov, ki niso diplomati, a v diplomacijo priha-
jajo zato, ker se spoznajo na področja, ki postajajo sestavni del diplomatskega dela,
komentira kot konec monopola zunanjih ministrstev v zunanjepolitični dejavnosti.
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jo biti stalno prisotne zaradi svojih kadrovskih in ostalih šibkosti. Prav
tako navedeno ponuja določeno orientacijo za načrtovanje predstavniške
mreže za bodoče članice, ki bo drugačna, kot bi bila, če ne bi imele ambi-
cij po članstvu v takšnih integracijah. 

Očitno torej je, da ima v sodobni diplomatski dejavnosti multilaterali-
zem naraščajočo vlogo in pomen. Vedno bolj postaja osnovno prizorišče
različnih in številnih diplomatskih aktivnosti, čeprav kljub temu ne izpo-
driva klasičnega bilateralizma. Mogoče je celo ugotoviti, da ga dopolnjuje
in mu omogoča dodatne možnosti delovanja. Multilateralna srečanja so
zraven svojega osnovnega namena tudi priložnost oz. prizorišče za števil-
ne bilateralne pogovore, kar je zlasti pomembno za tiste države, ki nima-
jo pogostih stalnih stikov. Multilateralizem je tako po eni strani odraz
vedno bolj povezane in globalne mednarodne skupnosti, po drugi strani
pa odločilno prispeva k vzdrževanju stalnega, sprotnega in obsežnega
dialoga za reševanje vprašanj univerzalnega pomena (prim. Geser, 1992).
Ob vsem tem ostaja bilateralizem osnovnega pomena, saj npr. stalni
predstavniki držav članic pri posamezni mednarodni organizaciji sodelu-
jejo v urejanju skupnih vprašanj na osnovi navodil, prejetih iz nacional-
nih prestolnic. Slednje je zraven ilustracije pomena bilateralizma po-
membno tudi za razumevanje nadaljnjega obstoja stalnih diplomatskih
predstavništev in obojestranske komunikacije med njimi in zunanjimi
ministrstvi. Na ta način sta tako tudi v obdobju globalizacije potrjena oba
tista elementa diplomatske dejavnosti, ki jo že od pojava italijanskih
mestnih državic v srednjem veku opredeljujeta v njenem temeljnem smi-
slu, t. j. stalna predstavništva pri subjektu akreditacije in obojestranska
komunikacija med pošiljateljem in njegovim predstavništvom (sistem
sprotnih inštrukcij in poročanja).

O naraščajočem pomenu multilateralizma za nove in še posebej za
male države pričajo izkušnje Slovenije, ki je bila v letih 1998–1999 nestal-
na članica VS OZN-a. Za diplomacijo nove male države je zraven že nave-
denih pozitivnih vidikov multilateralizma v takih primerih pomembna še
dodatna vrsta izkušenj, ki jih prinese delovanje v osrčju globalne diplo-
matske dejavnosti. Te izkušnje bi lahko v osnovi razdelili v dve skupini,
in sicer pozitivne (vzpodbujajoče vplivajo na delovanje diplomacije) in
negativne (obremenjujoče vplivajo na delovanje diplomacije). Tako lahko
med prvimi omenimo naslednje: intenzivno ukvarjanje s temami, ki so
sicer izven običajnega dometa diplomacije nove male države, stalno pri-
dobivanje dodatnih informacij in vzpostavljanje široke mreže stikov, širi-
tev zunanjepolitičnega znanja in zmanjševanje sivih con, dodatna organi-
zacijska fleksibilnost, koncentracija diplomatske pozornosti na t. i. velike
teme in hkratna disperzija diplomatske pozornosti na dnevno pomem-
bne teme, medtem ko lahko v drugi skupini omenimo zlasti naslednje:
izrazito povečana aktivnost vpliva na večje stroške, pojavi se možnost
sprejemanja neustreznih odločitev zaradi izrazito povečanega obsega in
količine informacij ter časovnega pritiska po hitrem odločanju, možno je
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zapostavljanje konkretnih zunanjepolitičnih, pretežno regionalnih tem,
ki so za novo malo državo ključnega pomena (Jazbec, 2001: 66–72).

Za diplomatske organizacije novih malih držav predstavljajo navedene
značilnosti globalne skupnosti in njene posledice v delovanju diplomacij
pomemben napotek za nadaljnje vzpostavljanje in delovanje. Tako razu-
mevanje nas lahko napoti v dvoje razmišljanj: po eni strani gre za kon-
kretno prilagoditev tem razmeram, in sicer zato da bo sploh možno in
smiselno delovanje novih malih držav in njihovih diplomacij, in po drugi
strani se je treba soočiti z vprašanjem, ki se postavlja tudi diplomacijam
etabliranih držav, namreč kako zaobjeti in razumeti nastalo kompleksno
situacijo, da se bo v njej mogoče znajti in ustrezno delovati.
Tako lahko glede prvega zapišemo, da so diplomatske organizacije novih
malih držav zaradi značilnosti svojih držav prisiljene vzpostaviti racional-
no predstavniško mrežo, zadostiti osnovne zunanjepolitične ambicije in
stalno delovanje ter prisotnost v mednarodni skupnosti. S poznavanjem
in upoštevanjem navedenih sprememb jim bo tako omogočeno, da bodo:
a) bolj racionalno razpolagale s svojimi resursi;
b) premišljeno načrtovale svojo zunanjepolitično dejavnost;
c) rekrutirale ustrezno kvalificirane popolne novince in z njihovim stal-

nim usposabljanjem ter načrtno mobilnostjo v perspektivi vzpostavile
in dosegale visoko stopnjo profesionalnosti svojega sestava in metod
dela;

d) zagotavljale nujno visoko stopnjo tehnične opremljenosti za izvajanje
svoje dejavnosti.

Racionalna predstavniška mreža se nanaša na določitev ustreznega števi-
la in razporeditev diplomatskokonzularnih predstavništev ter na sestavo
teh predstavništev. Brez ambicije po širši elaboraciji pravkar navedenega
je treba poudariti, da predstavniška mreža po eni strani zagotavlja stalno
in hkratno prisotnost številnih predstavnikov države pošiljateljice pri šte-
vilnih in različnih subjektih akreditacije ter po drugi strani informacije o
(vladni) politiki teh subjektov. Oboje je potrebno za izvajanje zunanjepo-
litičnih aktivnosti države pošiljateljice, v tu obravnavanem primeru nove
male države. Zaradi njihovih lastnosti in omejitev prevladuje v vzpostav-
ljanju predstavniške mreže nujna racionalnost, ki pa mora v osnovi upo-
števati zunanjepolitične prioritete in ustaljeno diplomatsko prakso. Če bi
primerjali dosedanjo prakso vzpostavljanja predstavniške mreže novih
malih držav, bi ugotovili, da so v njeno osnovo postavile predstavništva v
sosednjih državah, v novih državah na območju bivše skupne države ter
na evropskem in severnoameriškem kontinentu. Ob tem bi bilo možno
še ugotoviti njihovo stalno diplomatsko prisotnost v najpomembnejših
svetovnih političnih in gospodarskih centrih ter v svetovnih regijah, kjer
živijo njihovi izseljenci. Navedeni parametri se tako pokažejo tudi kot te-
meljni kriterij za izdelavo modela predstavniške mreže. Ob tem so zajeti
še politični kriterij (ocena pomena odnosov s posameznimi državami),
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kadrovska zmogljivost (1 : 10 kot možno razmerje med številom pred-
stavništev in skupnim številom zaposlenih v diplomatski organizaciji),
organizacijski pristop (vrste predstavništev in način akreditacije), fleksi-
bilnost (spreminjanje velikosti mreže) in reciprociteta (upoštevanje dejs-
tva, katere države imajo v konkretni državi svoja rezidenčna predstavniš-
tva). 

Z upoštevanjem navedenih kriterijev bi bilo mogoče predlagati število
50-tih predstavništev kot zgornjo mejo tistega števila, ki je za novo malo
državo še sprejemljivo, izvedljivo in obvladljivo (Jazbec, 2001: 184–195).
Natančnejše število je določljivo za vsako državo posebej, zlasti na osno-
vi konkretnih političnih ocen in velikosti diplomatske organizacije. Ob
tem je še treba oceniti, da nove male države funkcionalno ne prenesejo
oz. ne zmorejo večje predstavniške mreže. Nadaljnje primerjave in raz-
mišljanja pokažejo, da je za klasične evropske male države, ki so po te-
meljnih ekonomskih parametrih sicer bistveno krepkejše in zmogljivejše,
kot pa večina novih malih držav, optimalna velikost diplomatskih organi-
zacij med 1.500–2.000 zaposlenih (Neuhold, 1992: 27), v novih diploma-
cijah pa bi primerjalno to lahko zneslo do okvirno ene tretjine navedene-
ga števila. Slednje velja razumeti kot priporočljivi okvir, ki upošteva vsaj
tri temeljne kriterije: omejenost kadrovskih resursov, finančno zmoglji-
vost novih diplomacij (delež proračuna, ki si ga zunanja ministrstva us-
pejo izboriti) in organizacijska prevodnost (zgolj linearno povečevanje
števila zaposlenih pripelje nujno do zmanjšanja sposobnosti organizaci-
je, ki navznoter zato ne deluje več učinkovito ter ne zagotavlja hitrega in
neentropičnega prevajanja informacij in odločitev). 

Kar se pa drugega, prej omenjenega, razmišljanja tiče, pa je najverjet-
neje treba zajeti nujnost intenzivnega vključevanja novih malih držav v
vse tiste tokove, ki nadalje integrirajo sodobni svet. Če kako, bodo male
države – in v tem okviru zlasti nove – zmogle zadostiti smiselnosti svoje-
ga delovanja v obdobju intenzivne »teritorialne dehierarhizacije« (Mlinar,
1995) samo na ta način, da bodo vpete v mrežo mednarodnih integracij.
Nevključenost v te tokove pomeni v končni fazi izločenost in izolacijo, s
tem pa večjo ranljivost in manjšo varnost (Grizold, 1999; Jazbec, 2002)
ter zlasti bistveno manjši vpliv na urejanje skupnih vprašanj zaradi neso-
delovanja: »Z vključitvijo v globalno skupnost so si (male države – op. M.
J.), ironično, okrepile svojo neodvisnost. V tem procesu so si mnoge male
države uspele obnoviti svojo nacionalno identiteto in dostojanstvo, kar bi
sicer bilo resno ogroženo, če se ne bi vključile v Združene narode. Prav
tako so pokazale, da lahko mala država smotrno izvaja suverenost v glo-
balnem okvirju in prispeva k splošnemu blagostanju.« (Briguglio, 1995:
110). Proces globaliziranja sodobne mednarodne skupnosti je namreč
vseobsežen in nepovraten, zato že dolgo velja, da zagotovo ni mogoče
ostati zunaj njegovih tokov, izoliran in neodvisen: »Nobena država ni do-
volj močna ali pa tako šibka, da bi lahko živela v čudoviti izolaciji.« (Stei-
ner, 1982: 31). Zato kljub določenim problemom, še posebej kadrovskim
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in finančnim, država, zlasti mala in nova, ne more delovati brez prisotno-
sti v mednarodni skupnosti oz. čvrste vpetosti v sisteme njenih institucij. 

ORGANIZIRANOST ZUNANJIH MINISTRSTEV 
IN POLOŽAJ DIPLOMATA

Obstajata še dve točki, na katerih bi bilo mogoče nazorno testirati in oce-
niti vpliv globalizacijskih procesov na nove male države in njihove diplo-
macije: 
a) način organiziranosti njihovih zunanjih ministrstev (oz. posredno tudi

celotne diplomatske organizacije) in 
b) položaj diplomata.

Zunanja ministrstva so se v dobrih sto letih, odkar delujejo kot organizi-
rane skupine združenih posameznikov (Morgan 1989: 30), zaradi izvaja-
nja zunanje politike (oz. tovrstnega servisiranja vladarja) vzpostavila kot
tipične birokratske organizacije. S takim pojmovanjem jih tudi lahko
razumemo kot prostor »sistematiziranih družbenih dejanj, odločitev in
odnosov« (Girschner, 1990: 10) in kot »enega najvažnejših strukturnih
principov sodobne družbe« (ibid.). V zadnjih nekaj desetletjih se opaža
njihovo določeno spreminjanje, zlasti v večji fleksibilnosti in v poskusih
poenostavitve ter večje preglednosti sicer zapletenih in velikih institucij.
Nekatera zunanja ministrstva, zlasti nordijska in še nekatera druga
(predvsem etabliranih majhnih evropskih držav) težijo k zmanjševanju
vertikalne urejenosti in s tem toge hierarhije ter k poudarjanju večjega
pomena horizontalnega nivoja. Prav tako se pri tem poudarja manjša
stopnja potrebne avtoritete in enosmerne komunikacije ter v okviru ob-
stoječih pravil večja stopnja avtonomnosti nižjih nivojev. Navedeno je
vsekakor do določene mere reakcija na izredno večanje obsega informa-
cij, ki jih je treba kontinuirano obdelovati in posredovati različnim na-
slovnikom in v različne smeri,7 s čimer narašča zahtevnost koordinacije,
ki vedno bolj obremenjuje višje nivoje. To tudi pomeni, da informacija
kot ena od temeljnih karakteristik globalizacije zahteva bistven premik k
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7 V komunikološkem smislu lahko govorimo o diplomatski dejavnosti kot o posredo-
vanju zunanjepolitičnih informacij. Kot možno osnovo za temeljno razumevanje teh
razmerij bi lahko omenil skico, ki jo predstavljam v knjigi »Konzularni odnosi«. Če-
prav v navedenem viru govorim o t. i. konzularni navezi, ki itak poteka med pristoj-
nimi organi države pošiljateljice v državi sprejemnici in obratno, pa je skico mogo-
če, ustrezno in kompleksno prirejeno, uporabiti za razumevanje informacijsko-ko-
munikacijskih tokov v diplomatski organizaciji. Okvirno bi lahko posredovanje zu-
nanjepolitičnih informacij razdelili v pridobivanje, selekcijo, obdelavo, distribucijo
in redistribucijo informacij. V ta postopek spadata tudi fazi kodiranja in dekodira-
nja, vendar je pri tem treba poudariti, da se z njima diplomati, za razliko od prejš-
njih faz, ne ukvarjajo.
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bolj horizontalni organiziranosti. Le-ta poudarja večjo stopnjo enako-
pravnosti udeležencev in nosilcev teh procesov (v našem primeru diplo-
matov) ter zlasti potrebo po njihovem koordiniranju (usposobljenost v
obvladovanju koordinacijskih procesov čedalje bolj postaja kompetitivna
prednost za nosilce izvajanja diplomatske dejavnosti).

Nove male države so pri tem v situaciji, ko lahko svoje značilnosti in
omejitve – paradoksno – uporabijo sebi v prid. Njihove diplomatske or-
ganizacije niso, ne morejo biti in zagotovo tudi ne bodo velike, organiza-
cijsko nepregledne in birokratsko toge institucije. Zaradi svoje majhnosti
so v osnovi pregledne, enostavno organizirane in fleksibilne.

Sodobne organizacijske težnje, ki poudarjajo zlasti okrepljeno hori-
zontalno organiziranost, ki je utemeljena z večjo preglednostjo, enostav-
nostjo, z manjšimi stroški vzpostavljanja in vzdrževanja, z manj podvaja-
nja in z večjo fleksibilnostjo, so v bistvu nujna in neizogibna realnost, v
kateri delujejo nove male države. Njihove diplomatske organizacije so
sicer zgrajene na klasični Webrovi piramidi; v njeni sestavi bi zato lahko
predlagali pristop z npr. petimi vertikalnimi nivoji,8 kar ni toliko, da bi
povzročalo nujno nepreglednost in neobvladovanje procesov. Hkrati to
omogoča dovolj manevrskega prostora za fleksibilnost in za uvajanje or-
ganizacijskih sprememb. 

Klasičen birokratski način organiziranosti osnovnega zunanjepolitič-
nega delovanja zaradi majhnega kvantitativnega obsega teh organizacij
ne povzroča tiste vrste problemov, s katerimi se soočajo velike diplomaci-
je. Sprejemanje in vključevanje novih metod dela in dodatnih organiza-
cijskih prijemov v novih diplomacijah zato ni s težavo percepirana nuja,
ampak več ali manj normalen način organizacijskega obnašanja. Zniže-
vanje tradicionalno visokega razpona vertikalne organiziranosti gre v
smer poudarjane krepitve odgovornosti in delitve dela na manjšem števi-
lu horizontalnih nivojev, npr. na zgolj petih, kot je bilo pravkar predlaga-
no. To povečuje profesionalno zahtevnost, odgovornost, a tudi izzivalnost
in privlačnost diplomacije kot profesije ter opazno vpliva na večanje po-
membnosti temeljnega individualnega nosilca in izvajalca teh dejavnosti,
t. j. diplomata. Vertikalna organiziranost ministrstva v različne nivoje je
torej potrebna zaradi enotne in učinkovite ureditve izvajanja zunanjepo-
litičnih funkcij v uradniški instituciji v obliki klasične piramide. Le-ta je,
ob delnem uvajanju sodobnih menežerskih oblik dela, še vedno najbolj
primerna oblika organizacijske ureditve zunanjega ministrstva. Zato bi
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8 Kot pet temeljnih in za nove diplomacije verjetno tudi zadostnih vertikalnih organi-
zacijskih nivojev bi lahko navedli naslednje: minister, namestniki oz. državni sekre-
tarji in generalni sekretar, vodje temeljnih organizacijskih enot, vodje podenot zno-
traj temeljnih organizacijskih enot in referenti (t. i. desk-officer-ji), zadolženi za po-
samezna tematska področja (države oz. skupine držav, mednarodne organizacije oz.
procese in konkretne teme). Tudi pri tako enostavno zasnovani organiziranosti še
vedno ostaja eno najpomembnejših vprašanj koordinacija dela in pretok informacij
tako po vertikali kot po horizontali. Znotraj tega je ključnega pomena zagotovo izva-
janje teh procesov med prvim in drugim nivojem.
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lahko v osnovi zaključili, da so za organizacijsko sestavo zunanjega mini-
strstva nove male države najpomembnejši principi fleksibilnost, pregled-
nost, enostavnost in funkcionalnost. V tem smislu bi bilo mogoče kot iz-
hodišče navesti tretji Morganov model (1989: 65–67), in sicer birokratsko
organizacijo, ki že vsebuje opazna dopolnila v obliki omenjenega vključe-
vanja sodobnih menežerskih metod.

Ob tem bi bilo mogoče še dodati, da je kljub stalnim in relativno viso-
kim stroškom zagotavljanja tehniške opremljenosti predstavniške mreže
treba poudariti, da je tudi ustrezna izbira kvalitetne tehniške opreme
lahko racionalna in vsebinsko učinkovita: »Larocco ugotavlja, da se je
nova oprema za avtomatizacijo pisarniškega poslovanja, nameščena v
zadnjih treh letih v veleposlaništvu v Tel Avivu, že izkazala z opaznimi
rezultati v učinkovitosti, delovnih rezultatih in z manjšimi stroški delova-
nja. (…) Jones poudarja, da bo osebje v veleposlaništvu v Berlinu preje-
malo informacije direktno na mizo, kar bo pospešilo hitrost njihove ob-
delave in distribucije zaupnih gradiv ter zmanjšalo stroške njihovega
procesiranja« (Locke in Yost, 1997: 9–10). 

Navedeno pa seveda nujno vpliva tudi na spreminjanje položaja in ob-
našanja temeljnega nosilca teh procesov, t. j. diplomata. Če namreč ugo-
tavljamo, da se nacionalna država spreminja iz ekskluzivnega zagovorni-
ka in posestnika teritorija v zagovornika univerzalnih vrednot, oprtih na
posameznika, pri tem pa njena diplomatska organizacija ravno tako do-
življa intenzivne spremembe, je razumljivo, da se to odraža tudi na diplo-
matu v vseh vidikih, ki ga opredeljujejo.

Diplomat mora biti, zaradi stalnega soočanja in ukvarjanja z narašča-
jočim obsegom različnih informacij, ki – med drugim – diplomacijo na-
polnjujejo z novimi vsebinami, vedno bolj vsestransko izobražen. To se
nanaša zlasti na t. i. neklasična diplomatska znanja, kot so menežerstvo,
informatika, globalne teme (predvsem tiste, ki se ne tičejo politike v tra-
dicionalnem ožjem smislu), ob tem pa mora izkazovati visoko stopnjo
obvladovanja temeljnih diplomatskih znanj (»Ministrstva še vedno iščejo
generaliste, fakultetno izobražene in s širokimi interesi« – Steiner, 1982:
29). Zainteresiran mora biti za stalno nadaljnje izobraževanje in odprt za
sprejemanje novih strokovnih izzivov. Zraven v tem tekstu že omenjenih
dodatnih in za diplomacijo kot tradicionalno profesijo novih znanj, ki jih
mora diplomat obvladati, navedimo še poznavanje dela z mediji in spo-
sobnost obvladanja javnih nastopov. Diplomati se vedno bolj pojavljajo v
medijih, za kar morajo biti pravilno usposobljeni, tako nastopanje pa je
vedno v funkciji prenašanja določenega uradnega (vladnega) sporočila
javnosti. Vendar mora biti to opravljeno profesionalno korektno in spret-
no, kar ne gre brez ustreznega poznavanja nastopanja pred mediji oz. v
javnosti. Diplomat mora imeti »po eni strani široko razumevanje temelj-
nih tokov v mednarodni skupnosti, po drugi strani pa strokovno uspo-
sobljenost za spremljanje in analizo družbene strukture, kjer diplomati
delujejo.« (Benko, 1997: 259). Zaradi navedenega postaja izkušen in us-
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posobljen diplomat pomembna in opazna investicija, z večanjem njegove
vrednosti pa narašča tudi stopnja njegove strokovne suverenosti. Za di-
plomate novih malih držav, ki so zraven tega opazno mladi in med kateri-
mi je visok odstotek žensk, to odpira pomembne dodatne perspektive (ki
sicer nikakor niso nedostopne diplomatom etabliranih diplomacij, le ob
času njihovega vzpostavljanja takih možnosti ni bilo, saj sta bila tako vsa-
kokratno mednarodno okolje kot njegova percepcija bistveno drugačna
od sedanjih razmer). Njihova strokovna ambicioznost ima dodatno moti-
vacijo, ki se zraven že ugotavljanih možnosti za hitro notranjo vertikalno
mobilnost kaže tudi v dodatnih zunanjih zaposlitvenih možnostih. Izo-
braženemu in izkušenemu diplomatu nove male države (po prvem deset-
letju njihovega obstoja jih je zagotovo že možno evidentirati določeno
število) se kažejo in tudi ponujajo mednarodne zaposlitve (npr. v medna-
rodnih organizacijah zaradi paritetne sestave njihovih sekretariatov,
zatem v mednarodnih koncernih, raziskovalnih inštitutih, univerzah
itd.).9 Take službe, pri katerih je v ospredju zahtevanih kvalifikacij stro-
kovna usposobljenost in tovrstne dokazljive reference, omogočajo opaz-
no diplomatsko kariero, so prestižne in boljše plačane kot tiste v na-
cionalnih diplomatskih organizacijah. Zraven tega je pozneje mogoča
direktna povratna rekrutacija teh posameznikov na visoka mesta (za kar
bi sicer z normalno interno promocijo porabili bistveno več časa). Če je
takšna mobilnost že vnaprej dogovorjena oz. planirana, pridobijo vse tri
strani: diplomatska organizacija, diplomat in njegov vmesni delodajalec.
Določene dosedanje izkušnje iz novih diplomacij sicer kažejo, da ome-
njena mobilnost praviloma ni vnaprej dogovorjena oz. planirana, ampak
je v pretežni meri odvisna od posameznikove (diplomatove) iniciativno-
sti. Lahko bi še zapisali, da socialno okolje in aktualne nacionalne (zuna-
njepolitične) elite, ki imajo prvenstven vpliv na takšno planiranje, o njem
večinoma ne razmišljajo, vprašanje pa je, ali ga tudi sprejemajo kot nor-
malno (in ali bi bile pripravljene posameznika, ki se izkazuje samo s stro-
kovnimi referencami, tudi podpreti v možnosti takšne promocije).

Navedene ugotovitve torej kažejo na dodaten in pomemben statusni
premik: zaradi svoje usposobljenosti je tak diplomat prvenstveno manj
odvisen od neposredne in stalno manifestirane in izključno uradniške lo-
jalnosti do svojega delodajalca. Njegov položaj je bolj samozavesten in
lahko v večji meri temelji na delovni usposobljenosti in uspešnosti. Le-ta
je pri mednarodnem kadrovanju prvenstvenega pomena, kar pa ni vedno
slučaj v nacionalnih diplomatskih organizacijah. Izkušnje prvega deset-
letja delovanja novih diplomacij kažejo, da so delovni rezultati (in uspo-
sobljenost) praviloma drugi, celo tretji ali pa še manj pomemben kriterij
promocije oz. razporejanja v predstavništva. Kot praktično pomembnejše
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9 Za ponazoritev, čeprav verjetno ne kot tipološko pravilo, bi tu lahko dodali, da so
trije dosedanji generalni sekretarji ZN bili iz treh evropskih malih držav (Švedska,
Norveška, Avstrija), trenutno pa je eden od pomočnikov generalnega sekretarja iz
Slovenije.
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je vsekakor mogoče navesti popolno lojalnost šefu (oz. šefom), politične
zveze in odsotnost napak pri delu. Slednje je velikokrat pomembnejše
kot pa prisotnost rezultatov, razen če se rezultat oz. uspešnost morebiti
ne meri predvsem z odsotnostjo napak (vendar pa bi imelo prakticiranje
takšnega tolmačenja zagotovo tudi negativne posledice). 

SKLEP

Če bi poskusili okvirno oceniti vpliv globalizacijskih procesov na diplo-
matske organizacije novih malih držav, bi bilo pri tem zagotovo mogoče
navesti vsaj tri vrste pomembnih ugotovitev.

Prvič, zdi se, čeprav morebiti paradoksno, da je globalizacija, ki se je
nacionalne države oz. njihove politične elite, a tudi določen del javnosti,
zlasti pri nekaterih novih in malih državah, do določene mere tudi izogi-
bajo, izrazito ugodna za posameznika. Tako je mogoče zanesljivo ugoto-
viti, da se diplomatu, pripadniku nacionalne diplomacije in nosilcu zuna-
njepolitičnih dejavnosti, z delovanjem globalizacijskih procesov odpirajo
nove možnosti, ki pozitivno vplivajo na njegov položaj, na njegovo odvi-
snost od nacionalnega delodajalca in na problem nujne in izključne lojal-
nosti do njega, ne glede na ostale kriterije. 

Drugič, primerjalna praksa kaže, da so diplomatske organizacije novih
malih držav, vsaj v dosedanjem razvoju, majhne, fleksibilne in pregledne
ter v svoji sestavi vsekakor niso pomanjšane kopije velikih diplomacij.
Morebiti navedene lastnosti še niso povsem jasno razvidne zaradi relativ-
no kratkega časa, ki je bil dosedaj na voljo za njihovo vzpostavitev in še
zlasti za temeljno organizacijsko dorečenost, so pa v osnovnih trendih
povsem očitne. Njihova organiziranost dopušča precej manevrskega pro-
stora za vnašanje novih metod dela in dodatnih organizacijskih prijemov,
ki jih prinašajo in narekujejo spremembe sodobne mednarodne skupno-
sti. Na ta način so te diplomatske organizacije odraz značilnosti in omeji-
tev svojih držav, ki jih morajo le-te po eni strani razumeti kot bistven
orientir za izgrajevanje diplomatskih organizacij in po drugi strani kot
prednost pri uveljavljanju tistih njihovih vidikov, s katerimi lahko v
tekmi z ostalimi diplomacijami pridobijo. To se nanaša predvsem na
nujno racionalnost in fleksibilnost, oboje pa omogoča, ob njunem strikt-
nem upoštevanju, do določene mere in vsaj dolgoročno ublažiti izrazito
pomanjkanje zlasti kadrovskih in finančnih resursov. 

Tretjič, vsekakor je mogoče in potrebno ugotoviti, kako se že pri
osnovnem proučevanju vzpostavljanja diplomacij novih malih držav v
obdobju intenzivne globalizacije odpira vrsta nadaljnjih teoretičnih in
praktičnih izzivov, ki jih je vsekakor vredno poglobljeno, tako celovito
kot zlasti posamično, empirično raziskati. Med te izzive prav gotovo sodi-
jo naslednji: 
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a) Fenomena mladosti in feminizacije v številnih razsežnostih, še posebej
z vidika možnega bodočega razvoja in vpliva na sestavo diplomatskih
organizacij novih malih držav. 

b) Medsebojna razmerja med skupinami,10 ki so vzpostavljale nove diplo-
macije ob uri nič, in tistimi, ki najmanj srednjeročno prihajajo v
ospredje, so lahko zanimiva osnova za ugotavljanje, ali bo novim
diplomacijam uspelo s pretežno profesionalizacijo svojega sestava ali
pa bo rekrutacija iz politike postala dominantna. 

c) Vrsta koristnih in zanimivih ugotovitev se zna pokazati ob primerjanju
vzpostavljanja in delovanja diplomatskih organizacij novih malih in
etabliranih malih evropskih držav, a tudi malih držav, nastalih v zad-
njih štirih valih v minulem stoletju; 

d) Tudi vprašanje, katere so tiste večnacionalne države, bodoče kandidat-
ke za razpad, ki bi lahko povzročil nastanek novega vala malih držav,
je izzivalno: bodo to res Rusija, Indija, Indonezija, morebiti Kanada in
Avstralija, celo Belgija? Ali pa bo proces globalizacije svetovne skupno-
sti potisnil fenomen malih držav in s tem »pomanjševanje in droblje-
nje« (Dimitrov in Hofkirchner, 1995: 84) te skupnosti v ozadje kot
nekaj marginalnega?

e) Kakšna bi lahko bila bodoči status in vloga diplomata kot posamezni-
ka v novih diplomacijah? Bo diplomatu omogočeno polno razviti nje-
gove profesionalne sposobnosti v okviru t. i. nacionalnih diplomacij ali
bodo drugačne (mednarodne) zaposlitvene priložnosti oz. ponudbe
povzročile beg diplomatskih možganov, s čimer se bi potem v nacio-
nalnih diplomacijah povečale možnosti negativne selekcije in obsež-
nejšega političnega kadrovanja?

f) Ali torej bodo nove diplomacije sposobne tekmovati z etabliranimi di-
plomacijami ali pa bosta njihov notranji razvoj (deformacije, negativna
selekcija, marginalizacija in deformacija izvajanja diplomatskih funk-
cij) in narava globalizacijskih procesov povzročila nepotrebnost diplo-
macije kot take?

Možno je ugotoviti, da je globalizacija sodobne mednarodne skupnosti
kljub vsej svoji gotovosti še vedno toliko nedorečen pojav, da ni mogoče
enostavno dati odgovore na vrsto teh in drugih vprašanj in dilem. Verjet-
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10 V že omenjeni primerjavi vzpostavljanja diplomatskih organizacij Slovenije, Estoni-
je, Latvije in Litve ugotavljam pet temeljnih skupin s pripadajočimi podskupinami
(Jazbec, 2001: 93–110), ki so sestavljale nove diplomacije ob t.im. uri nič (v času od
razpada države, iz katere so nastale nove male države, do mednarodnega priznanja
teh novih držav), in sicer: uslužbenci diplomacij bivših skupnih držav (politična in
uradniška podskupina), uslužbenci mednarodnih služb posameznih administrativ-
no-političnih delov bivših skupnih držav (izkušena in neizkušena podskupina), no-
vinci (popolni novinci, politiki, akademiki, gospodarstveniki, ostali), reaktivirani
upokojenci in rekrutiranci iz emigracije. Zraven opazovanja z lastno udeležbo (Gilli,
1974) lahko tu navedem še naslednje vire: Čačinovič (1994), Jerak in Purkart (1997)
in Kosin (1997). 
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no pa lahko s precejšnjo gotovostjo zapišemo, da so se nove male države,
ki so nastale po padcu berlinskega zidu pred dobrim desetletjem, uspele
vzpostaviti in obdržati v mednarodni skupnosti kot sprejet in priznan
subjekt mednarodnega prava. Njihove diplomacije delujejo in prispevajo
k nadaljnji mednarodni integraciji svojih držav ter s tem nazorno ilustri-
rajo delovanje globalizacijskih procesov ter njihovo zapletenost in kom-
pleksnost.
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SODOBNA DIPLOMACIJA V TRENDIH 
GLOBALNEGA KOMUNICIRANJA: 

KOMUNIKATIVNA MOA MALIH DRŽAV?

KRISTINA PLAVŠAK KRAJNC1

»O, moj bog, to je konec diplomacije,« je vzkliknil britanski zunanji mini-
ster lord Palmerston v 40-tih letih 19. stoletja, ko je na svojo mizo prejel
prvi telegram (cf. Catto, 2002). Kaj bi lahko skoraj dve stoletji kasneje o
sodobni diplomaciji rekli svetovni politiki, ki jih o ključnih potezah urad-
ne zunanje politike Združenih držav Amerike, npr. o začetku Zalivske
vojne leta 1991 in letošnjem napadu na Irak, večinoma obveščajo medna-
rodne (globalne) televizijske mreže, kot je CNN? Ali pa slovenski in hr-
vaški zunanji minister, ki v kritičnih trenutkih dvostranskih odnosov raje
komunicirata prek odmevnih medijskih izjav in intervjujev, ne pa po obi-
čajnih diplomatskih poteh? Kje je diplomacija2 v eri globalizacije in infor-
macijske družbe? In kakšen je potencial diplomacij malih držav v aktual-
nih trendih? 

NOVA PARADIGMA SVETOVNE POLITIKE

Dinamika in vsebina mednarodnih odnosov, s tem pa tudi način dela in
komuniciranja v diplomaciji, se v sodobnem svetu globalne soodvisnosti,
zlasti z revolucionarnim razvojem komunikacijskih kanalov in informa-
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1 Mag. Kristina Plavšak Krajnc je asistentka na Fakulteti za družbene vede. 
2 Znotraj različnih opredelitev razumemo diplomacijo kot formulacijo in implementa-

cijo zunanje politike, kot tehniko zunanje politike, kot mednarodna pogajanja in kot
profesionalno dejavnost, ki jo opravljajo diplomati (glej Nicolson, 1988/1939: 3–5).
Diplomacija je odgovorna za upravljanje odnosov med državami ter državami in
drugimi akterji, s pomočjo svetovanja, oblikovanja in uresničevanja zunanje politi-
ke, koordiniranja in zagotavljanja specifičnih in širših interesov (Barston, 1988: 1).
Če lahko diplomacijo preprosto opredelimo kot »primarno metodo, s katero se ure-
sničuje zunanja politika« in »normalno sredstvo komuniciranja v mednarodnih od-
nosih (Vukadinović, 1994: 109), potem je »(zunanja, op. p.) politika formulacija in us-
meritev; diplomacija pa komunikacija in uresničevanje. Je mazivo za zunanjepolitič-
no mašinerijo« (Olson, 1991: 60). Blizu nam je tudi razumevanje, da je diplomatska
dejavnost »pospeševanje nacionalnih interesov s praksami prepričevanja« (Smith,
1999). 
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cijskih tehnologij, prelomno spreminja. Internacionalizacija sodobnega
življenja vodi do tega, da imajo že skoraj vsa področja mednarodne raz-
sežnosti, v polje mednarodne politike vstopajo novi akterji in novi prob-
lemi, meja med zunanjo in notranjo politiko pa je vse bolj zabrisana.
Mednarodno skupnost 21. stoletja opredeljujejo mnoga protislovja in
nasprotja, tako procesi fragmentacije kot integracijski procesi (t. i. frag-
megracije). Mednarodni odnosi in diplomacija, obenem pa tudi sodobne
vojne, se danes odvijajo v globalnih omrežjih, pri čemer medijski, infor-
macijsko-tehnološki in idejni prostori preraščajo državno ozemlje, s tem
pa tradicionalne koncepte suverenosti in moči (Rosenau, 1999). V post-
Newtonovi metafori, ki ponazarja sodobno svetovno politiko, na (glo-
balni) biljardni mizi ne štejejo le dodatne krogle (novi akterji), temveč
predvsem dinamika igre in interakcija med kroglami, ključen novi dejav-
nik pa je tudi blago/podlaga, na katerem se igra (Ronfeldt in Arquilla,
1999: 8).

Pomembno ‘nit v tkanju’ svetovne politike danes predstavlja delovanje
medijev, ki se ne le odzivajo na mednarodnopolitično dogajanje, temveč
se aktivno vključujejo v procese komunikacije med vladami in javnostmi
o mednarodni politiki. Mediji so dokončno prodrli v tradicionalno eks-
kluzivno sfero diplomacije in postali sami zunanjepolitična sredstva tako
pomirjanja in posredovanja kot tudi zaostrovanja in konfliktov (Kunzcik,
2003: 409). Še več, z ekspanzijo globalnega komuniciranja je svetovna
politika postala v precejšnji meri medijsko posredovana ali medializirana
in se zlasti prek mednarodnih televizijskih mrež, s t. i. CNN učinkom,
navidezno, real-time odvija na očeh »svetovne« javnosti (Gilboa, 2002; Ro-
binson, 2001). »Medijski realnosti« in njenim zakonitostim se prilagajajo
tudi svetovni politiki in zunanjepolitični akterji pri formuliranju in ure-
sničevanju svojih politik, pri čemer poskušajo z različnimi tehnikami in
veščinami odnosov z javnostmi izboljšati ne le vsebino, temveč predvsem
podobo in všečnost svojih zunanjih politik. Še več, v dobi medijskih vojn
lahko trdimo, da so »zahodne diplomacije postale tako sofisticirane v za-
vijanju javnih informacij na vizualno premeten način in televizijske mre-
že, ki delujejo v simbiotičnem odnosu z oblastjo, težijo h konformiranju
geo-političnih agend, določenih s strani močnih vlad.« (Thussu, 2000: 5). 

Konteksta, v katerem se odvijajo sodobni mednarodni odnosi in diplo-
macija, namreč ne opredeljuje le vojaška (fizična) in ekonomska moč,
temveč prav moč nad javnim mnenjem (‘power over opinion’) (Carr, 2001:
120–130). Sodobna (strukturna) moč pomeni »moč oblikovati okvire, zno-
traj katerih so vzpostavljeni odnosi med državami, ljudmi in podjetji«
(Strange, 1995; 30, 31), pri čemer (svetovno/nacionalno) javno mnenje in
(globalno/lokalno) medijsko-komunikacijsko okolje pomembno okvirjata
zunanjepolitično in diplomatsko delovanje. Države in drugi mednarodni
akterji se danes v mednarodni skupnosti naraščajoče uveljavljajo s
pomočjo svoje t. i. mehke moči (‘soft power’), t. j. sposobnosti doseči za-
želene zunanjepolitične cilje prek ustvarjanja privlačnosti politike, pre-

XXTRETJI DEL XX



246

pričevanja, določanja medijske-javne agende z namero preoblikovanja
preferenc drugih držav, njihovega sledenja in strinjanja z želenim delova-
njem (Keohane in Nye, 1998; Nye in Owens, 1996; Nye, 1990). 

Če torej države v procesih globalizacije izgubljajo nadzor, lahko toliko
bolj pridobijo na vplivu (Brown in Studemeister, 2001: 3). Ob prevladujo-
čem spoznanju, da je tudi v mednarodnih odnosih in diplomatski komu-
nikaciji ključen ugled/podoba (imidž), se v sodobnem svetu države, prav
tako mednarodne organizacije, predstavljajo po vzoru oglaševanja ko-
mercialnih izdelkov in tekmujejo za naklonjenost javnosti kot blagovne
znamke (‘brand state’) (Ham, 2001; Kunzcik, 1997). To potrjujejo tudi po-
teze ameriške administracije po 11. septembru 2001: za vodilno mesto
komunikacijske kampanje za boj proti mednarodnemu terorizmu so na-
jeli vrhunsko strokovnjakinjo iz sveta oglaševanja, Charlotte Beers, ki je
pred tem uspešno peljala oglaševalsko akcijo za riž znamke Uncle Ben’s.
Zunanji minister Colin Powell pa je ob tem označil ameriško diplomaci-
jo: »Prodajamo izdelek. In ta izdelek, ki ga prodajamo, je demokracija.«
(Cf. Ham, 2002: 250).

SODOBNA JAVNA DIPLOMACIJA

V sodobnih trendih globalnega komuniciranja lahko nedvomno opazuje-
mo in ugotavljamo novo fazo v razvoju in razumevanju diplomacije, ki jo
v pretežni meri označuje povezovanje z medijskim delovanjem ter naraš-
čajoče stapljanje s področjem oglaševanja in odnosov z javnostmi. So-
dobni diplomati so po eni strani pri svojem profesionalnem delovanju
vedno bolj odvisni od množičnih medijev in vsebin, ki jih ti prenašajo,
po drugi pa morajo vzdrževati podporo različnih javnosti svoji zunanji
politiki in negovati njeno ugodno podobo, s čimer postajajo svojevrstni
predstavniki za odnose z javnostmi in z mediji, komunikacijski uprav-
ljavci in koordinatorji. Po našem mnenju ta trend deloma prerašča zgo-
dovinsko uveljavljeni koncept javne diplomacije, ki izhaja iz ideje odprte,
demokratične diplomacije, kot jo je po 1. svetovni vojni zapisal ameriški
predsednik Woodrow Wilson v prvi izmed svojih znamenitih 14-tih točk:
»Odprta mirovna pogajanja z odprto udeležbo, po kateri ne bo nobenih
tajnih mednarodnih sporazumevanj več, temveč bo diplomacija delovala
vedno iskreno in pred očmi javnosti.« (Cf. Nicolson, 1939/1988: 43).

Govorimo lahko o sodobni javni diplomaciji, ki v svoji instrumentali-
zaciji sistematično in natančno sledi medijskim zakonitostim in forma-
tom ter se pretvarja v pojavne oblike t. i. medijske diplomacije, tele(di)plo-
macije, fotoplomacije, soundbite-, instant- in real-time diplomacije (Ammon,
2001; Gilboa, 2001a), kjer so posredovane podobe in njihova prepričlji-
vost bolj relevantne od dejanskih vsebin in dosežkov. Tako tudi tisti, ki
so vpleteni v ta proces, priznavajo, da »prepogosto šteje, kako dobro se
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bo določena politika ‘odigrala’, kako bodo videti slike, če bodo poslani
pravi signali in če bo javnost impresionirana nad prožnostjo vladnega
odziva – ne pa, če politika pospešuje dolgoročne nacionalne interese.«
(Gergen, 1991: 48–49). Aktualni trendi in kontinuirane, nepredvidljive
spremembe v svetu (kot npr. javna diplomacija v funkciji boja proti tero-
rizmu, fenomen sodobnih medijskih vojn) do sedaj veljavne in uveljavlje-
ne koncepte javne diplomacije še dodatno postavljajo v popolnoma nove
perspektive, ki jih je potrebno znanstveno še domisliti in dograditi. Po
našem mnenju se lahko novo področje razvija le s pomočjo interdiscipli-
narnih raziskav, ki temeljijo na skupni aplikaciji teorij, modelov in kon-
ceptov iz obeh disciplin, komunikologije in mednarodnih odnosov.

Gre za relativno novo področje preučevanja na stičišču komunikološ-
kih in politoloških ved ter znanosti mednarodnih odnosov, ki v svojem
konceptualiziranju le počasi sledi prej opisanim in opazovanim medna-
rodnim trendom. Relevantni avtorji (Ham, 2002; Gilboa, 2001a; Hill,
2001; Deibert, 1997) ugotavljajo, da je to novo interdisciplinarno področ-
je nedvomno ekspanzivno, vendar da raziskovalci redno zaostajajo za po-
litiki pri razumevanju pomembne vloge političnega komuniciranja v
mednarodnih odnosih in tudi pri študijah diplomacije zanemarjajo vlogo
množičnih komunikacij in medijev (z zgodovinsko izjemo pionirskega
dela Deutscha, 1957). Pri tem poudarjajo, da je nujno vključiti globalno
komuniciranje in medije v analizo zunanjih politik in modeliranje zuna-
nje političnega odločanja oz. posameznih odločitev (Gilboa, 2002). Med-
tem literatura na področju mednarodnih ali globalnih odnosov z javnost-
mi,3 ki se jih primerja z javno diplomacijo, vsebuje večinoma posamezne
študije primerov, ki so analizirani iz vidika kulturoloških in organizacij-
skih ved (Moss et al., 2003/2000; Sriramesh in Verčič, 2003; Culbertson
in Chen, 1996). Do sedaj opravljene raziskave v posameznih državah, kot
tudi znanstvene konference na to temo, večinoma pregledujejo obstoječe
stanje na področju mednarodnih odnosov in (javne) diplomacije v infor-
macijski dobi, opisujejo in ugotavljajo trende na podlagi posamičnih štu-
dij primerov ter dajejo ustrezna ‘policy’ in organizacijska priporočila,
(z)manjka pa jim teoretska konceptualizacija in umestitev sodobne javne
diplomacije (Fulton, 2002; Leonard, 2002; Peterson et al., 2002; National
War College, 2001; Burt in Robison, 1998; Wilton Park, 1998).

Med modeli odnosov z javnostmi, ki poskušajo pojasnjevati procese in
trende komuniciranja v mednarodnih odnosih ter njihov vpliv na sodob-
no javno diplomacijo, je izhodiščno delo Signitzerja in Coombsa (1992).
Javno diplomacijo sta opredelila kot »način, s katerim tako vlada kot pri-
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nja, ki jo med drugim izvajajo tudi sodobni diplomati. Predstavljajo dejavnost, kot
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nja vrednih in spodbujajočih informacij« (Kunczik, 1993: 1).
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vatni posamezniki in skupine vplivajo neposredno ali posredno na tista
javna stališča in mnenja, ki direktno oblikujejo zunanjepolitične odloči-
tve druge vlade.« (Signitzer in Coombs, 1992: 138). Javna diplomacija širi
polje delovanja tradicionalne diplomacije: iz sfere »visoke politike« na
raznovrstne vsebine in aspekte vsakodnevnega življenja ter iz »zaprte«
sfere vlad in diplomatov na nove akterje in ciljne skupine, t. j. »različne
posameznike, skupine in institucije, ki se vključujejo v mednarodne in
medkulturne komunikacijske aktivnosti in imajo vpliv na politične odno-
se med državami.« (Signitzer in Coombs, 1992: 139). V njunem pojmova-
nju gre za konceptualno povezavo med odnosi z javnostmi in javno di-
plomacijo, v kolikor gre pri obeh za zasledovanje podobnih ciljev in
uporabo podobnih orodij. Pri tem prepoznavata dve šoli – trda linija
(‘tough-minded line’) zagovarja, da je namen javne diplomacije izvajati
vpliv na vedenje tujih javnosti z uporabo prepričevanja in propagande;
medtem ko mehka linija (‘tender-minded line’) stoji na stališču, da morajo
informacijski in kulturni programi zaobiti trenutne zunanjepolitične cilje
in se osredotočiti na najvišje, dolgoročne nacionalne cilje. Po mnenju av-
torjev je v praksi najbolj učinkovita sinteza obeh šol. 

Podobno je Grunig (1993) sklepal, da moderne vlade in drugi medna-
rodni akterji uporabljajo strategije odnosov z javnostmi, ko vodijo javno
diplomacijo. Tako je prenesel svojo konceptualizacijo odnosov z javnost-
mi na mednarodno področje: t. i. mednarodne odnose z javnostmi je raz-
vrstil v štiri modele – model tiskovnega predstavništva, model javnega
informiranja, dvosmerni asimetrični model in dvosmerni simetrični
model. Ta koncept je naprej razvijala L’Etangova (L’Etang, 1996), in sicer
s pomočjo Wightovega teoretskega razmišljanja o diplomaciji, pri čemer
argumentira, da lahko vse tri pozicije (Machiavellijevo, Grotiousovo in
Kantovo), ki pogosto prehajajo druga v drugo, najdemo tudi v literaturi
odnosov z javnostmi. Machiavellijevo egoistično in realistično pozicijo, ki
predpostavlja pogajanja s pozicije moči in zasledovanje lastnih interesov
v anarhičnem in kompetitivnem svetu, povezuje z modelom tiskovnega
predstavništva. Grotiousova pozicija naj bi se prekrivala z modelom jav-
nega informiranja in asimetričnim modelom, kjer je že poudarjen raz-
svetljen samointeres, recipročnost in doseganje vzajemnega razumeva-
nja. Kantova pozicija se kaže v simetričnem modelu komunikacije, ki
poudarja vlogo odnosov z javnostmi pri doseganju transcendentalnega
vzajemnega zadovoljstva in razumevanja med ljudmi – končni cilj je
ohranjati mednarodno razumevanje in mirno koeksistenco.

Različni avtorji opredeljujejo sodobno javno diplomacijo in njene
pojavne oblike glede na razmerje do medijev, t. j. glede na njihovo vplete-
nost, vlogo in vpliv na zunanjo politiko in mednarodna pogajanja v raz-
ličnih kontekstih (Gilboa, 2002; Gilboa, 2001b; Robinson, 2001; Jakob-
sen, 2000). Tako Gilboa (1998) v svojem prvotnem analitičnem okviru
ločuje tajno diplomacijo, ki je popolnoma izolirana od medijev in javno-
sti; diplomacijo zaprtih vrat, kjer imajo mediji in javnost omejen dostop,
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le prek informacij tehničnega značaja; in odprto diplomacijo, ki je izpo-
stavljena obširnemu in neposrednemu medijskemu poročanju. Naprej
razvija tri konceptualne modele diplomacije v medijski dobi (Gilboa,
2001a): model javne diplomacije, model medijske diplomacije in model,
v katerem mediji prevzamejo vlogo diplomatskega posrednika. V modelu
javne diplomacije državni in nedržavni akterji uporabljajo medije in
druge kanale komuniciranja, da bi ugodno vplivali na javno mnenje v
tujih družbah oz. izboljšali ugled svoje države v tujini. Medijska diploma-
cija pomeni, da uradniki uporabljajo medije, da bi prek njih komunicirali
z drugimi akterji in da bi na ta način reševali konflikte. V zadnjem mode-
lu (‘media-broker diplomacy’) novinarji začasno prevzamejo vlogo diploma-
tov in postanejo posredniki/mediatorji v mednarodnih pogajanjih. 

Pri nadaljnjem opredeljevanju sodobne javne diplomacije se je potreb-
no osredotočiti kot prvo na vprašanje, kakšen je dejanski (kvalitativni)
premik v razvoju. Ali lahko govorimo o sodobni javni diplomaciji v okvi-
ru nove paradigme postmodernega sveta podob in vplivov (Ham, 2002)?
Ali lahko sodobno javno diplomacijo razumemo kot odmik od realistične
koncepcije moči in nacionalnih interesov, ki sledi ideji demokratizacije
mednarodnih odnosov, upoštevajoč vlogo javnega mnenja in skupnih in-
teresov, ter ideji vzpostavljanja medsebojnega razumevanja med različni-
mi akterji, ki niso nujno le države, ter s tem k mirni koeksistenci? Ali
lahko nasprotno trdimo, da je sodobna javna diplomacija v smislu pre-
pričevanja še vedno predvsem sredstvo zunanje politike, ki služi zgolj
uresničevanju ozko definiranih nacionalnih interesov držav, s čimer osta-
ja razumevanje diplomacije še vedno zavezano prevladujoči paradigmi
moči in realističnim pristopom k demokraciji (Gruban, 2002)? Ali nismo
celo priča obratu nazaj v »refevdalizacijo javnosti«, kjer je kljub navidez-
nemu komuniciranju moč odločanja v svetovni politiki omejena na ozko
elito oz. hegemonsk-o/-e velesil-o/-e? Ali torej na eni strani potrebujemo
»Revolucijo« v sodobni diplomatski praksi (Burt in Olin, 1998; Ronfeldt
in Arquilla, 1999; Peterson et al., 2002) ali pa smo po drugi strani v post-
diplomatski dobi »Zvezdnih stez«, kjer diplomacija sploh ni več potrebna
(Neumann, 2001: 616)?

Po našem mnenju sodobna javna diplomacija ostaja v svojem bistvu
diplomacija, ki pa nujno odgovarja na turbulentne spremembe v svojem
(medijskem-komunikacijskem) okolju in tako vzpostavlja svojo dinamič-
no stabilnost. Zavedati se moramo, da se sodobni mednarodni odnosi
odvijajo nad, pod, mimo in v nasprotovanju s tradicionalno diplomatsko
komunikacijo. »Real-politika nove ere je cyber-politika« (Rothkopf, 1997:
325–330), saj s pomočjo spletnih tehnologij nastajajo poenotene virtual-
ne skupnosti, ki predstavljajo »svetovno« javno mnenje, ko neposredno
nasprotujejo politikam vodilnih vlad in mednarodnih institucij. Kljub
in/ali zaradi spremenjenih okoliščin pa novi kontekst mednarodnih od-
nosov narekuje še več diplomacije,4 ki v svoji osnovni komunikacijski
funkciji ostaja središčna. Hkrati se sodobni diplomati soočajo z novimi
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izzivi in nalogami: določajo agende, odpirajo vprašanja, oblikujejo koali-
cije, mednarodne režime ali red, katalizirajo kolektivno akcijo itn.
(Sharp, 1999: 41). Nakazuje se prehod oz. funkcionalna potreba po t. i.
mrežni diplomaciji – ki deluje v omrežjih različnih akterjev in problemov
(Livingston, 2002), katalistični diplomaciji – ki katalizira/ prečiščuje (Hoc-
king, 2002) in diplomaciji z dodano vrednostjo – ki analizira/ sintetizira/in-
terpretira (Cooper, 2002).

Kot drugo je po našem mnenju potrebno v ospredje preučevanja po-
staviti samo medijsko-komunikacijsko prezentacijo zunanjih politik in
diplomacije ter osvetliti mehanizme uokvirjenja, posredovanja, generira-
nja, produkcije in reprodukcije identitet in konteksta (Sharp, 1999), celo
virtualiziranja realnosti in aktualnosti v sodobnih javnodiplomatskih
praksah in v zunanjepolitičnem medijskem poročanju. Tudi v svetovni
politiki so namreč »danes predstave/domišljija (‘imagination’) uprizoritve-
ni prostor za akcijo, ne le za beg,« kot poudarja Appadurai (Rosenau,
1999: 7). V tem kontekstu ne bi zgolj problematizirali medijske (konstrui-
rane) realnosti in iskali prave »resničnosti« (dejanskosti) politike izza
scene (‘behind the scene’), temveč bi nekakšna »virtualna teorija« (Der De-
rian, 2001; Der Derian, 2000) pojasnjevala, kako in zakaj se odvija proces
prezentacije oz. kako se posredovano/virtualno staplja z realnim/aktual-
nim in zakaj je percipirano kot tako. Sodobna javna diplomacija namreč
tako ali drugače predstavlja prevladujoče medijsko/medializirano/kon-
struirano realnost, tako kot je mednarodna politika družbeni konstrukt,
ki definira in konstruira identitete (Guzzini, 2000: 174). Torej predpostav-
ljamo, da se akterji in strukture – vlogo prvih ali slednjih med drugimi
prevzemajo tudi mediji in javno mnenje – vzajemno konstituirajo v raz-
merju, ki je posredovano v družbeni interakciji oz. komunikaciji (Berger
in Luckmann, 1967; Wendt, 1987), ne gre torej zgolj za enosmerni ali celo
enodimenzionalni vpliv oziroma je težko razkriti tudi vzročno-posledič-
no povezavo, pomembneje je razkrivati logiko sprožitve in delovanja me-
hanizmov te družbene interakcije oz. komunikacije (Plavšak, 1996a). 

V našem razumevanju sodobna javna diplomacija tudi že vsebuje
pravo komunikativno delovanje, kjer komunikacija ni sama sebi namen,
temveč je pripeta na konkretno zunanjepolitično vsebino, učinke, vred-
note in norme, ki nekako zapolnjuje »ideološki vakuum« 3. tisočletja
(Plavšak, 2002). Ob tem je mednarodno sodelovanje konceptualizirano
kot družbeni odnos, ki se izvaja znotraj kompleksne mreže intersub-
jektivnih družbenih struktur načel, norm in pravil, produciranih in
reproduciranih v komunikativni interakciji med državami. Diplomatska
interakcija pa je razumljena kot vedenje, usmerjeno k vzajemnemu razu-
mevanju, kjer so percepcije realnosti, interesi, preference in želeno vede-
nje podvržene kolektivnemu procesu interpretacije, ki ga vodi argu-

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

4 Kot se je izrazil eden izmed ameriških diplomatov: »Če je diplomacija v zatonu,
zakaj sem potem tako zaposlen?« (Cf. Sharp, 1999: 42).



251

mentativna racionalnost. Interakcija je koordinirana skozi kolektivno
konstruirane intersubjektivne strukture, ki opredeljujejo razumevanje
realnosti, legitimne družbene norme in subjektivne namene. Kolektivno
razumevanje pa je konstruirano skozi diplomatsko komunikativno inte-
rakcijo na osnovi razprave, zbiranja informacij in želje po koordinaciji ve-
denja z namenom minimiziranja meddržavnih trenj (Lose, 2001; Risse,
2000). V tem kontekstu pojmujemo tudi sodobno moč kot komunikativ-
no, ki se udejanja v različnih praksah interaktivnega prepričevanja in
vplivanja, pri čemer je bistvena čustvena vpletenost večjega števila ljudi v
politične obrede, rutine in diskurze (Guzzini, 1993: 465). 

KOMUNIKATIVNA MOČ MALIH DRŽAV

Prav sposobnost kompetentnega in prepričljivega komuniciranja v med-
narodnih in diplomatskih odnosih – ki jo poimenujemo komunikativna
moč – lahko zlasti v multilateralnih okvirih nadoknadi pomanjkljivosti v
fizični zmogljivosti in moči malih držav, kot je Slovenija (Plavšak, 2002).
Po našem mnenju so lahko sodobni trendi komunikacijske in informacij-
ske družbe diplomacijam malih držav dodatna priložnost za razvijanje
prednosti v svetovni politiki in učinkovitejše uresničevanje zunanjepoli-
tičnih ciljev. Ob tem predpostavljamo, da poročanje mednarodnih me-
dijev v precejšnji meri dopolnjuje vire in produkcijo diplomatov malih
držav, hkrati pa lahko mednarodni mediji pomembno okrepijo zunanje-
politična stališča malih držav, če so ta dramaturško na mestu (torej glede
na mednarodno-vsebinsko in časovno ter novičarsko relevantnost). Zato
lahko tudi sklepamo, da so v malih državah zunanjepolitični odločevalci
in diplomati tesneje povezani z relevantnimi medijskimi predstavniki, 
t. j. da zunanjepolitični odločevalci namesto običajnih diplomatskih ka-
nalov in analitičnih služb pogosto uporabljajo domače medije kot glavne
komunikatorje in verifikatorje odločitev, ukrepov in stališč, medtem ko
zunanjepolitični novinarji in uredniki radi nastopajo kot uradni pred-
stavniki (branilci) nacionalnih interesov. 

Zdi se, da se slovenski zunanjepolitični odločevalci tega potenciala na
načelni ravni zavedajo, ko omenjajo ‘mehko moč’ slovenskih kulturnih,
civilizacijskih in ekonomskih dosežkov, ki presegajo fizično moč države
(Rupel, 2001). Komunikacija stopa verbalno v ospredju na prelomnici
polnopravnega članstva Slovenije v EU: poudarja se pomen posredovanja
informacij o Sloveniji, vzpostavljanja komunikacijskih kanalov, informa-
cijskih sistemov in zlasti dvosmerne komunikacije oz. pravočasnega od-
zivanja (Drnovšek, 2003; Rupel, 2003). Slovenija pred pragom evropskih
integracij in evroatlantskih ustanov nedvomno ni več »nacija brez podo-
be in znane identitete« (Serajnik, 1998: 687), tudi svetovni voditelji so jo
prepoznali kot tisto državo, ki s svojim vzorom celotni regiji utira pot v
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demokratično, miroljubno in nerazdeljeno Evropo.5 Do sedaj je sloven-
ska diplomacija namreč že dokazala, da lahko odlično uporabi in komu-
nicira svoj položaj male, neproblematične in partnerske države znotraj
mednarodnih organizacij, na primer v vlogi nestalne članice Varnostnega
sveta (Jazbec, 2001). Prihodnja projekcija v tem trenutku je: »Kot majhna
država članica EU moramo svojo prepoznavnost graditi predvsem na te-
meljih, kot so »podoba« zaupanja vrednega partnerja, konstruktivnost,
načelnost in učinkovitost.« (Rupel, 2003).

K racionalizaciji v slovenski diplomaciji in krepitvi njene komunikativ-
ne moči lahko dodatno prispeva nadaljnja integracija v uveljavljene prak-
se koordinacije in komunikacije v okviru skupne zunanje in varnostne
politike EU. Priča smo pojavu nove, moderne evropske diplomacije, ki je
predvsem v komunikacijskem kontekstu, t. j. v načinu, kako deluje mre-
ža evropskih zunanjih ministrstev, pravi precedens v zgodovini diplomat-
skih odnosov (Jörgensen, 1999: 86). Pretežna zasluga za učinkovito us-
klajevanje stališč in implementacijo politik gre v prvi vrsti vsakodnevni
komunikaciji, rednim kontaktom, neformalnim konzultacijam in koordi-
nacija na »nižjih ravneh« in »na mestu dogajanja«, med diplomati držav
članic in pridruženih članic EU na misijah in veleposlaništvih v tujini.
Zdi se, da tovrstna komunikacija deloma rešuje tudi dilemo, kako v zu-
nanjepolitičnem odločanju in delovanju uravnotežiti nacionalne interese
držav članic EU in skupni interes EU (Plavšak, 1996b). V tej smeri kažejo
tudi predlogi za enotno izobraževanje evropskih diplomatov: v okviru
Kolidža za EU diplomacijo, Evropske diplomatske akademije ali Evrop-
skega diplomatskega programa. Ti izobraževalni in praktični programi
naj bi pomagali zgraditi osebne mreže poznanstev med mladimi evrop-
skimi diplomati, s čimer bi se krepila evropska dimenzija diplomatskih
praks znotraj EU, t. i. »zunanja profesionalna kultura« (‘external service
culture’) in s tem evropska identiteta zunanje politike (Molnar, 2000).

V tem kontekstu menimo, da je premalo pozornosti posvečeno prav
komunikacijski dimenziji sodobnih diplomatskih odnosov, tudi znotraj
EU in s tem komunikativni moči malih držav. Pretežni del raziskovalnega
dela na področju sodobne javne diplomacije je opravljen na primerih ve-
likih držav, zlasti ameriške diplomacije in administracije, le redke pa so
študije diplomacij malih (evropskih) držav (npr. Batora in Neumann,
2002), ki bi v primerjalni perspektivi preučevale, kako se te diplomacije
prilagajajo izzivom globalizacije in informacijske družbe, ob tem ko se
vključujejo in integrirajo v mednarodnih in regionalnih okvirih (EU,
NATO). Samo na raziskovalnih rezultatih tovrstne sistematične in po-
globljene študije bi lahko temeljila konkretna strokovna priporočila glede
nadaljnjih političnih usmeritev in potrebnih korakov za učinkovito prila-

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX

5 Iz nagovora ameriškega predsednika Billa Clintona ob njegovem obisku v Ljubljani.
Kongresni trg, 21. junija 2001. Dostopno preko: http://clinton.hal.si/eng/clf01_3.
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gajanje in reorganizacijo v diplomatskih strukturah in praksah. Na tem
mestu menimo, da je treba okrepiti dejavnosti javne diplomacije, vzpo-
staviti oddelke za javno diplomacijo, poskrbeti za rotacijo komunikacij-
skih izvedencev in ustrezno strokovno koordinacijo na tem področju
znotraj pristojnih vladnih in državnih institucij (zlasti znotraj ministrstva
za zunanje zadeve in diplomatske mreže). Ob tem pa bi bilo umestno raz-
misliti ne le o okrepljenem sodelovanju in povezovanju z raznovrstnimi
zunanjimi akterji, temveč celo o ustanovitvi neodvisne, nevladne in ne-
profitne ustanove za raziskovalne, izobraževalne in komunikacijske
projekte na področju javne diplomacije, po vzoru podobnih institucij v
tujini. 

Izhodišče prihodnjih prizadevanj za izboljšanje komunikativne moči
Slovenije naj predstavlja ustrezno izobraževanje in urjenje slovenskih di-
plomatov za naloge sodobne javne diplomacije. Tako slovenski zunanji
minister: »Prodirali in uspevali bomo samo s strokovnostjo, z motivirani-
mi in z visoko usposobljenimi kadri.« (Rupel, 2003). Zgolj tisti slovenski
diplomat, ki bo poleg vsebinskih vprašanj razumel tudi svoje »komunika-
cijsko« okolje ter logiko »medijske realnosti« sodobnega sveta ter bo
hkrati primerno izurjen v tehnikah in veščinah odnosov z javnostmi, zla-
sti medijskega nastopanja, bo lahko učinkovito in prepričljivo komunici-
ral navzven. Predpogoj za to pa je, da se že v procesu odločanja in pripra-
ve ukrepov na področju slovenske zunanje politike in mednarodne
orientacije upošteva tudi vidik javnega mnenja in medijev, vsaka komu-
nikacija in sporočilo slovenskih zunanjepolitičnih akterjev pa mora te-
meljiti na predhodnih analitičnih ugotovitvah in domišljenih, usklajenih
formulacijah, ki bodo razumljive in zanimive tudi povprečni Slovenki in
Slovencu. 
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»GLOKALNO« IN VSTOP SLOVENIJE V EU 
OZ. PRIPRAVLJENOST SLOVENSKIH OBČINSKIH

UPRAV NA VSTOP SLOVENIJE V EU1

SKUPINA AVTORJEV2

UVOD

Globalizacija je, prej kot nekaj novega, nova modna muha, ki ji je nemo-
goče ubežati, ker je razumljena kot brezčasno stanje brez alternative (glej
Pikalo, 2003). Globalizacija ne predstavlja samo povezovanja svetovnih
trgov in kapitala, ampak se odvija tudi na drugih vsebinskih področjih
(kultura, znanost, tehnologija,…) in se odvija na različnih ravneh, ne
samo nacionalni ali mednarodni, ampak tudi na regionalni in lokalni. 

Čeprav je vstopanje Slovenije v Evropsko unijo v svetovnem merilu
predvsem regionalno povezovanje, predstavlja hkrati tudi intenzivnejše
vstopanje v globalne procese. Globalizacija se v tem okviru odvija na dva
načina. Na eni strani je odpiranje slovenskega prostora pod pritiskom
skupnega evropskega pravnega reda, na drugi pa posredno preko člans-
tva v Evropski uniji kot globalnem akterju.

Na podlagi tega lahko trdimo, da je za Slovenijo v tem kontekstu še
posebno pomemben, predvsem pa najočitnejši vidik globalizacije proces
vstopanja v Evropsko Unijo (EU) z vsemi posledicami. Raven strinjanja,
da je proces vstopanja ter, da bo delovanje v okviru Evropske Unije moč-
no vplivalo na nacionalno raven, je razmeroma visoka. Bistveno drugače
pa je glede vpliva, ki ga bo imel vstop Slovenije v Evropsko Unijo na lo-
kalni ravni. Ujetost lokalnosti v kontekst nacionalne države ter posledič-
na marginalizacija lokalnega je z vključevanjem v EU v precejšni meri
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1 Za mentorstvo pri projektu in nastajanju tega članka se zahvaljujemo mag. Zlati Plo-
štajner. 

2 Nina Benda, Ines Frece (Osrednejslovenska regija); Dušanka Černologar, Alenka
Gašperčič (Goriška regija); Jasmina Golob, Darja Malogorski (Podravska regija), An-
drej Grilj (Zasavska regija), Boris Kaučič (Pomurska regija); Kristina Mohorič, Maja
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postavljena v nov kontekst, za katerega se v literaturi čedalje pogosteje
uporablja izraz »glokalno«, ki predstavlja povečevanje pomena vezi med
lokalno in globalno oziroma višjo ravnjo ter sočasnem manjšanju pome-
na nacionalne ravni. Čeprav nacionalna država (vsaj zaenkrat) ohranja
dobršen del suverenosti je EU sinonim za sodelovanje nadnacionalne in
lokalne ravni, predvsem preko regionalnih in strukturnih skladov. Tak-
šen preskok »osrednje« odločevalske ravni je eden boljših primerov ob-
stoja globalizacije, ne samo na ekonomskem, ampak tudi drugih področ-
jih (v konkretnem primeru predvsem političnem). 

V okviru širšega projekta Urbanističnega inštituta RS in skupine štu-
dentov FDV o administrativni usposobljenosti občinskih uprav, ki poteka
od jeseni 2002 smo med drugim raziskovali vpliv vstopa Slovenije v
Evropsko unijo na delovanje slovenskih občinskih uprav ter njihovo pri-
pravljenost na sprejemanje izzivov, ki jih le-to prinaša. Poskušali smo
ugotoviti v kolikšni meri so slovenske občine že uspele izkoristiti prilož-
nosti, ki jih ponuja vstopanje v EU, kje so pomankljivosti in kako same
gledajo na ta proces. 

METODOLOŠKI OKVIR IN NEKATERE LASTNOSTI VZORCA

Za razdelitev slovenskih občin smo uporabili regionalno razdelitev Slove-
nije, ki jo pri svojem delu uporablja Statistični urad RS. Sestavili smo an-
ketni vprašalnik, ki pokriva različna področja (od lastnosti občinskih
uprav, njihove ocene stanja na področju približevanja Evropski Uniji, e-
uprave do urejanja prostora) in ga poslali vsem 193 direktorjem občin-
skih uprav. V treh tednih smo dobili vrnjenih 115 oziroma 59,6 % posla-
nih anket. Podatke smo nato analizirali in jih poskušali umestiti v
kontekst aktualnega stanja in dogajanja. Vse analize so v osnovi nareje-
ne po sklopih vprašanj, tako da so znotraj posameznega sklopa predstav-
ljene vse slovenske regije. Glede na to, da imajo nekatere regije veliko
število občin smo občine grupirali v pet kategorij: do 5 (mikro občine),
6–10 (majhne občine), 11–25 (srednje velike občine), 26–50 (velike obči-
ne) ter 51 in več zaposlenih (makro občine) v občinski upravi. V primeru
manjših regij (glede na število zaposlenih v občinski upravi), kot so Obal-
no-kraška, Zasavska, Spodnjeposavska, Notranjsko-kraška in Koroška
regija ta kategorizacija vsebinsko ni relevantna. V nadaljevanju se števila
in odstotki nanašajo na občine, ki so vrnile anketne vprašalnike.

V nasprotju s pričakovano normalno porazdelitvijo je, na podlagi šte-
vila zaposelnih v občinskih upravah, mogoče trditi, da so za Slovenijo
značilne manjše občine, saj ima kar 36,6 % občin manj kot 5 zaposlenih v
upravi in kar 60,7 % občin manj kot 11 zaposlenih v občinski upravi. Izra-
zito razdrobljene regije s prevladujočim številom občin z do 5 zaposelni-
mi so Savinjska (31,7 %), Pomurska (26,8 %) in Podravska (17,1 %) regija.
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Občine z do pet zaposlenimi iz teh treh regij predstavljajo kar 75,6 % ce-
lotne kategorije mikro občin v Sloveniji. 

V Osrednjeslovenski regiji je anketne vprašalnike vrnilo 18 od 24 ob-
čin, od tega 3 mikro, 6 majhnih, 6 srednje velikih, 2 veliki in 1 makro ob-
čina (Ljubljana). Gorenjsko regijo sestavlja 17 občin. Na podlagi 9 vrnje-
nih anket je mogoče trditi, da so glede na število zaposlenih v upravi
znotraj regije prisotne v približno enaki meri tako majhne, kot velike ob-
čine (30 % vsakih), mikro občin je 20 % ter po 10 % srednje velikih in
makro občin. Zasavje sestavljajo tri občine – Hrastnik, Trbovlje in Zagor-
je ob Savi, od tega sta dve vrnili anketna vprašalnika, pri čemer lahko,
glede na število zaposlenih, obe uvrstimo med velike občine. V Spodnje-
posavski regiji, ki jo sestavljajo občine: Brežice (velika), Krško (zelo veli-
ka) in Sevnica (srednje velika občina) so vse tri občine vrnile anketne
vprašalnike. Savinjsko regijo, sestavlja 32 občin. Na anketne vprašalnike
je odgovorilo 18 občin, od tega tudi obe mestni občini, glede na velikost
občinskih uprav pa je razporeditev sledeča: 13 mikro občin, 3 srednje ve-
like občine in 2 makro občini. Od 34 Podravskih občin je anketne vpra-
šalnike vrnilo 17 občin, od tega, glede na število zaposlenih v upravi, 7
mikro, 6 majhnih, 3 srednje velike in 1 makro občina. V pomurski regiji,
ki jo sestavlja 26 občin, je na podlagi 18 vrnjenih anket mogoče trditi, da
večina oziroma 58 % občin v Pomurju sodi v skupino mikro občin, 15 % je
majhnih občin, po 11 % je srednjih in velikih občin, ena občina pa je zelo
velika. Regijo JV Slovenija sestavlja 16 občin od katerih je polovica vrnila
izpolnjene anketne vprašalnike, na podlagi katerih je mogoče trditi, da
je, glede na število zaposlenih v občinskih upravah, v regiji največ majh-
nih občin in sicer slabih 40 %, sledijo mikro in srednje velike občine s po
25 %, 12,5 % pa je makro občin. V Goriški regiji je anketne vprašalnike je
izpolnilo in vrnilo 7 od 12 občin, kar je nekaj več kot polovica vseh občin
v regiji. Med temi občinami so po tri majhne, tri velike in ena makro ob-
čina. Obalno-kraško regijo v tej raziskavi predstavljajo 4 od 7 občin, ki so
vrnile poslane ankete, med katerimi sta dve makro občini, ena majhna
občina in ena velika občina. Notranjsko–kraško regijo sestavlja šest ob-
čin. Od tega ena občina sodi med mikro občine (to predstavlja 16,7 % re-
gije), dve majhni, kar predstavlja 1/3 regije, dve sodita v kategorijo sred-
nje velikih občin, ena pa med velike občine. Torej dve tretjini regije
predstavljajo majhne in srednje velike občine. Anketne vprašalnike so
vrnile 4 občine. Za Koroško regijo, ki jo sestavlja 12 občin pa je na podla-
gi šestih vrnjenih anket mogoče trditi, da približno polovica občin sodi v
najnižjo kategorijo (mikro občine) glede na število zaposlenih v upravi,
ena tretina je srednje velikih in ena šestina velikih občin. 
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DOSEDANJE IZKUŠNJE Z EVROPSKO UNIJO

V Osrednjeslovenski regiji večina (12) občin še ni sodelovala na projektih
EU, po drugi strani pa sta bili ena velika in makro občina (Ljubljana) že
nosilki projektov EU. Večina občin (10), predvsem mikro, majhne in
srednje občine, se tudi še nikoli niso prijavile na razpise EU za sofinanci-
ranje projektov občinskih uprav. Ta situacija je precej nenavadna, glede
na to, da Osrednjeslovenska regija v vseh pogledih predstavlja središče
Slovenije, hkrati pa to zbuja upanje, da možnosti za sodelovanje z EU iz-
koriščajo manj razvite občine, kar je tudi eden od smislov tovrstnih pro-
jektov.

Gorenjske občine so se po podatkih iz anketnih vprašalnikov povpreč-
no prijavljale na razpise EU za sofinanciranje občinskih projektov enkrat
do dvakrat, kar je približno enako slovenskemu povprečju. Makro, velike
in zelo majhne občine v Gorenjski regiji so se praviloma večkrat prijavile
na razpise EU za sofinanciranje občinskih projektov, majhne občine se, z
izjemo ene občine, ki se je večkrat prijavila na razpise, niso prijavljale na
razpise EU, srednje občine pa enkrat ali dvakrat. Na podlagi anket je
možno sklepati, da so gorenjske občinske uprave povprečno večkrat so-
delovale v projektih EU, kot je slovensko povprečje (1 – 2-krat). Mikro
občine v regiji so sodelovale v enem ali dveh projektih EU, majhne obči-
ne niso sodelovale v projektih EU (izjema je ena občina, ki je sodelovala
v večih projektih EU), tako srednje velike občine, kot tudi makro občine
v regiji pa so sodelovale v večih projektih EU. Potrebno je poudariti, da
so bile velike občine Gorenjske regije tudi že nosilke projekta EU. 

Navkljub precejšnjemu številu zaposlenih, občini Zasavske regije še
nista sodelovali v projektih Evropske unije. Ena izmed niju se do sedaj še
ni prijavila na razpise za sofinanciranje občinskih projektov, druga obči-
na pa se je prijavila na projekte enkrat ali dvakrat. 

V Spodnjesavski regiji so občinske uprave, v primerjavi z Zasavsko re-
gijo, nekoliko več sodelovale v projektih Evropske unije. Ena od občin je
že večkrat sodelovala pri omenjenih projektih EU, medtem ko sta preo-
stali občini sodelovali pri teh projektih le enkrat ali dvakrat. Dve izmed
občin sta se že večkrat prijavili na razpise projektov EU sofinanciranju
občinskih uprav, medtem ko se je ena občina na tovrstne razpise prijavila
le enkrat ali dvakrat.

Skoraj polovica občin (44,4 % oz. 8 občin) Savinjske regije se do sedaj
še ni prijavila na razpise EU za sofinanciranje občinskih projektov. Tak-
šnih občin, ki so se prijavile enkrat ali dvakrat je 7 oz. 38,9 %. Na razpise
so se večkrat prijavile le tri občine, kar predstavlja le 16,7 % anketiranih
občin. Obe makro občini sta se prijavili na razpise EU najmanj enkrat,
število prijav srednje velikih občin variira, mikro občine pa se v večini
primerov niso prijavljale na razpise EU. Glede na Slovensko povprečje so
se občine savinjske regije nekoliko redkeje prijavljale na razpise za sofi-
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nanciranje občinskih projektov. Večina občin (58,8 %), ki so sodelovale v
raziskavi, še ni sodelovala v projektih EU. Zgolj ena občina pa je že bila
nosilec projekta EU. V več projektih sta sodelovali dve občini, tri občine
pa so sodelovale v enem ali dveh projektih EU. Pri tem sta obe makro ob-
čini sodelovali z EU že najmanj enkrat, sodelovanje srednje velikih občin
z EU pa variira od nosilstva projekta EU pa do nesodelovanja v projektih
EU. Mikro občine načeloma niso sodelovale v projektih EU, razen dveh,
ki sta sodelovali v enem ali dveh ter ene, ki je sodelovala v več projektih.
V primerjavi s Slovenijo, so občine Savinjske regije nekoliko redkeje so-
delovale v projektih EU.

Podravske občine so v povprečju sodelovale v enem do dveh projektih
oziroma še sploh niso sodelovale v projektih EU (takšnih občin je kar
dobra polovica), za razliko od slovenskega povprečja, ki se nekoliko bolj
nagiba k sodelovanju v enem do dveh projektih EU. Ena srednje velika
občina je sodelovala v večih projektih EU, ena pa je bila celo nosilka pro-
jekta. Zanimivo pri tem je, da gre za majhno občino in da je makro obči-
na sodelovala zgolj na enem ali dveh projektih EU. Zelo majhne občine
pa glede na analizo zbranih podatkov še niso sodelovale pri projektih
EU. Približno dve tretjini podravskih občin se do sedaj še ni prijavilo na
razpise EU za sofinanciranje občinskih projektov. Enkrat do dvakrat so
se na te razpise prijavile dve majhni in srednje velika občina, večkrat pa
sta se na razpise EU za sofinanciranje prijavili ena srednje velika in
makro občina. V povprečju so se občine v podravski regiji prijavile na
razpise EU enkrat do dvakrat oziroma nikoli, medtem ko se slovensko
povprečje nekoliko bolj nagiba k eni do dvema prijavama.

Znotraj Pomurske regije obstajajo razmeroma močne linearne poveza-
ve med prijavljanjem na projekte Evropske unije in sodelovanjem v njih.
Večina občin se je že prijavila na enega do dva projekta EU in v njih tudi
sodelovala, vendar pa je bila samo makro občina tudi že nosilka projek-
ta. 17 % oziroma 3 od 18 občin so se na tovrstne projekte že večkrat pri-
javile in v njih že sodelovale. 22 % občin v regiji pa se še ni vključilo v
projekte EU. V povprečju pa so se občine Pomurske regije nekoliko pogo-
steje od slovenskega povprečja prijavljale in tudi sodelovale v projektih
EU.

Glede na analizo anketnih vprašalnikov lahko trdimo, da polovica ob-
čin regije JV Slovenija še ni sodelovala v projektih EU. Ena tretjina majh-
nih občin in polovica srednjih občin je sodelovala v enem ali dveh pro-
jektih in le ena in tudi edina makro občina pa je sodelovala v večih
projektih (slovensko povprečje predstavlja sodelovanje na enem do dveh
projektih EU). Do sedaj se polovica občin še nikoli ni prijavila na razpise
EU za sofinanciranje občinskih projektov, druga polovica občin pa le en-
krat do dvakrat.

Na podlagi vrnjenih anketnih vprašalnikov lahko trdimo, da so do
sedaj goriške občine razmeroma aktivno sodelovale v projektih Evropske
unije. To velja predvsem za srednje in makro občine, saj so že vse sode-
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lovale v več projektih Evropske unije, nekatere so bile celo nosilke pro-
jekta. Majhne občine so na tem področju nekoliko manj aktivne, saj v
povprečju ne sodelujejo v projektih Evropske unije. Če že, njihovo sode-
lovanje z Evropsko unijo poteka le na ravni programa PHARE ali udelež-
be na seminarjih povezanih z Evropsko unijo. Občinske uprave so se pri-
javljale na razpise Evropske unije za sofinanciranje občinskih projektov
večkrat. Na podlagi tega je možno sklepati, da so občinske uprave goriš-
ke regije v povprečju sodelovale v projektih EU pogosteje kot slovenske
občinske uprave, ki so v povprečju v projektih EU sodelovale enkrat do
dvakrat. Zanimivo je, da to velja za goriške občine, ne glede na velikost
njihovih uprav.

Vse občine Obalno-kraške regije, ki so vrnile anketne vprašalnike, so
že sodelovale v projektih EU. Ena občina je bila tudi že nosilka projekta
EU. Razlika obstaja med majhnimi in velikimi občinami, kjer velike obči-
ne v večji meri sodelujejo v projektih EU. Na tem področju Obalno-kraš-
ka regija presega povprečje, po katerem so slovenske občine sodelovale v
enem ali dveh projektih EU, saj so kar tri od štirih občin sodelovale v več
projektih EU, ena od treh občin pa je bila tudi nosilka projekta EU, kar
zaenkrat ni pogosta praksa v slovenskem prostoru. Vse občine v vzorcu
so se že večkrat prijavile na razpise EU za sofinanciranje občinskih pro-
jektov, kar je približno enako slovenskemu povprečju.

Pri sodelovanju občinskih uprav Notranjsko–kraške regije v projektih
Evropske Unije se je izkazalo, da občine ali niso sodelovale, ali pa so so-
delovale v enem do dveh projektih EU. To je v primerjavi s slovenskim
povprečjem nekoliko manj, saj se slednje nekoliko bolj nagiba k sodelo-
vanju v enem do dveh projektih EU. Povprečno so se občine iz regije pri-
javile na razpise EU za sofinanciranje občinskih projektov enkrat ali dva-
krat, kar je v primerjavi s slovenskim povprečjem nekoliko pogosteje.
Občine Koroške regije so v povprečju sodelovale na evropskih projektih
približno enkrat do dvakrat oziroma nikoli (samo ena, velika, občina je
na projektih EU sodelovala večkrat, hkrati pa se je tudi prijavila večkrat),
ter nekoliko redkeje od slovenskega povprečja, enako pa velja tudi za
samo prijavljanje na evropske projekte.

LASTNA PRIPRAVLJENOST OBČIN IN OCENA VLOGE DRŽAVE

V občinah Osrednjeslovenske regije prevladuje mnenje, da bo vstop Slo-
venije v EU srednje vplival na delo njihovih uprav. Zanimivo je, da obe
veliki občini menita, da bo vstop Slovenije v EU šibko vplival na delo nji-
hovih uprav, medtem ko Ljubljana kot največja občina meni, da bo vstop
Slovenije v EU zelo močno vplival na delo njihove uprave. To je vsaj delo-
ma mogoče pojasniti z dejstvom, da je Ljubljana hkrati mestna občina in
glavno mesto RS. Polovica obravnavanih občin je prepričana, da je drža-

XXTRETJI DEL XX



260

va slabo poskrbela za pripravo občinskih uprav na delovanje po vstopu
Slovenije v EU. Ljubljana je edina občina v regiji, ki meni, da je država
zelo slabo poskrbela za pripravo njene uprave ter hkrati edina, ki meni,
da je dobro pripravljena na vstop Slovenije v EU. Vse zelo majhne občine
so prepričane, da so slabo pripravljene na vstop v EU. Največ odstopanj
glede ocene lastne pripravljenosti na vstop v EU je v skupini srednje veli-
kih občin. Kljub temu pa skoraj polovica (8) občin v regiji meni, da so
slabo pripravljene na vstop v EU.

Občine Gorenjske regije pripisujejo nekoliko večji vpliv vstopa Slove-
nije v EU na delovanje občinskih uprav kot je značilen za slovensko pov-
prečje, ki se nagiba k oceni, da vstop v EU ne bo pretirano vplival na de-
lovanje občinskih uprav. Vsi tipi občin razen srednje velikih občin v regiji
so mnenja, da bo vstop Slovenije v EU srednje vplival na njihove občin-
ske uprave. Velike občine pa menijo, da bo vstop srednje do močno vpli-
val na njihove občinske uprave. Gorenjske občinske uprave ocenjujejo
pomoč države pri usposabljanju za vstop v EU kot srednjo, kar je nekoli-
ko boljše od povprečne ocene na nacionalni ravni, da je država slabo po-
skrbela za boljšo pripravljenost slovenskih občin na posledice vstopa v
EU. Znotraj Gorenjske regije so majhne, velike in zelo velike občine
skupnega mnenja, da je država srednje poskrbela za usposabljanje njiho-
vih uprav po vstopu Slovenije v EU. Mikro občine menijo, da je država za
zgoraj omenjen problem dobro poskrbela. S tem pa se ne strinjajo sred-
nje velike občine, ki trdijo, da je država za omenjen problem slabo poskr-
bela. V celoti se gorenjske občinske uprave v primerjavi s slovenskim
povprečjem čutijo bolj pripravljene na vstop Slovenije v EU in posledice,
ki temu sledijo. Mikro, majhne, velike in makro občinske uprave v Go-
renjski regiji se čutijo srednje pripravljene na vstop Slovenije v EU. Sred-
nje velike občinske uprave pa menijo, da so slabo pripravljene na vstop
Slovenije v EU.

Ena občina Zasavske regije predvideva, da bo vpliv vstopa Slovenije v
EU na delo njene občinske uprave močan. V drugi občini pa menijo, da
bo vpliv vstopa šibak. Ena izmed občin se še ni pripravljala na vstop v
EU, medtem ko v občinski upravi druge občine menijo, da je njihova
uprava srednje dobro pripravljena na vstop v EU. Obe občini menita, da
je država srednje dobro poskrbela za pripravo in usposabljanje občinskih
uprav za delovanje po vstopu Slovenije v EU. 

Glede na rezultate opravljene raziskave, le ena občina Spodnjesavske
regije ocenjuje, da bo vpliv vstopa Slovenije v EU, na delovanje njene ob-
činske uprave močan, kar je mogoče povezati z vzpostavitvijo Schengen-
ske meje, ki bo predstavljala 68 km meje te občine, med Slovenijo in so-
sednjo Hrvaško. Preostali občini znotraj regije menita, da bo vstop
Slovenije v EU le šibko vplival na delovanje njunih občinskih uprav. Vse
tri občine so mnenja, da je država srednje oziroma slabo poskrbela za
pripravo in usposabljanje občinskih uprav za delovanje le-teh po vstopu
Slovenije v Evropsko unijo. Občinske uprave so tudi dokaj kritično oce-
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nile tudi lastno pripravljenost na vstop v EU, saj dve občini lastno pri-
pravljenost ocenjujeta kot srednje dobro, ena pa kot slabo oziroma neza-
dostno.

Precejšen delež občin v Savinjski regiji (77,8 % oz. 14 občin) meni, da
bo vpliv vstopa Slovenije v EU na delo občinskih uprav srednje močan,
kar ne odstopa od slovenskega povprečja. Le v eni občini menijo, da bo
vstop Slovenije v EU zelo močno vplival na delo njihove občinske uprave.
V eni so mnenja, da bo vpliv vstopa močan, medtem ko pa v dveh obči-
nah menijo, da bo vstop zgolj šibko vplival na delo njihove občinske
uprave. Dve od treh srednje velikih občin sta mnenja, da bo vpliv vstopa
Slovenije v EU na delo občinskih uprav srednje močan, ena pa, da bo ši-
bak. Mikro občine v večini primerov menijo, da bo vpliv srednje močan.
Ena makro občina je mnenja, da bo vpliv vstopa Slovenije v EU srednje
močan, druga pa, da bo zelo močan. Nobena od občin ne meni, da je
država zelo dobro ali dobro poskrbela za pripravo in usposabljanje občin-
skih uprav za delovanje po vstopu Slovenije v EU. Enako pa nobena obči-
na ne meni, da država sploh ni poskrbela za usposabljanje. Skoraj polovi-
ca občin meni, da je država za to poskrbela srednje dobro, ostale občine
pa, da je poskrbela slabo oziroma zelo slabo. Ena makro občina meni, da
je država za to poskrbela srednje, druga pa, da je poskrbela zelo slabo.
Nobena občinska uprava v Savinjski regiji se ne čuti zelo dobro priprav-
ljena na vstop Slovenije v EU. Svojo pripravljenost je kot dobro ocenila le
ena občina. Kot srednje dobro je lastno pripravljenost ocenilo 8 oziroma
44,4 % občin. Hkrati pa 8 občin meni, da je njihova uprava slabo ali pa
zelo slabo pripravljena na vstop Slovenije v EU. V eni občini pa se občin-
ska uprava sploh ni pripravljala na vstop v EU. V eni makro občini oce-
njujejo pripravljenost lastne občinske uprave na vstop Slovenije v EU kot
srednje dobro, v drugi pa kot zelo slabo. Ena srednje velika občinska
uprava se deklarira za dobro pripravljeno, ostali dve pa za slabo. 54 %
mikro občinskih uprav je pripavljenih na vstop Slovenije v EU slabo ali
pa zelo slabo. 38 % pa jih je pripravljenih srednje dobro. Na ravni regije
je ocena lastne pripravljenosti malenkost nad povprečno oceno na ravni
Slovenije.

V Podravski regiji je vpliv vstopa Slovenije v EU na delo občinskih
uprav približno dve tretjini občin ocenilo kot srednje velik. S to oceno so-
glašajo vse srednje občine, pet od sedmih mikro občin, dve majhni obči-
ni ter makro občina. Dve majhni in mikro občina menijo, da bo vpliv
vstopa Slovenije v EU močan. Ena mikro občina pa, da bo zelo močan,
ena majhna občina ta vpliv ocenjuje kot zelo šibak, ena zelo majhna ob-
čina pa kot šibak. V povprečju podravske občine menijo, da bo vpliv
vstopa Slovenije v EU na delo občinskih uprav srednje močan, kar je
identično tudi slovenskemu povprečju. Slaba polovica podravskih občin,
med katerimi je tudi makro občina, ocenjuje pomoč države pri pripravi
na vstop v EU kot srednje dobro. Nobena izmed občin ni mnenja, da je
država zelo dobro poskrbela za pripravo občin na vstop v EU, kot dobro
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pa so to pripravo ocenile dve mikro in dve srednje veliki občini. Da je dr-
žava slabo poskrbela za pripravljenost občin, menita dve mikro občini in
ena srednje velika občina. Kot zelo slabo je skrb države ocenila ena majh-
na občina, ena mikro občina pa meni, da država sploh ni poskrbela za
pripravljenost občin na vstop Slovenije v EU. Na ravni regije je povpreč-
na ocena, da je država poskrbela srednje dobro do slabo za pomoč pri
pripravi na vstop Slovenije v EU, s tem da je povprečna ocena na ravni
Slovenije nekoliko slabša. Več kot polovica podravskih občin je odgovo-
rila, da je njihova uprava srednje dobro pripravljena na vstop v EU. S to
trditvijo soglašajo vse srednje velike občine, večina majhnih občin, ena
mikro in makro občina. Dve mikro občini in ena majhna občina so mne-
nja, da je njihova uprava slabo pripravljena, ena mikro občina pa je pri-
pravljenost svoje uprave opredelila kot zelo dobro. Prav tako ena mikro
občina vidi svojo upravo, kot dobro pripravljeno na vstop v EU. Ena zelo
mikro občina meni, da se njihova uprava na vstop v EU sploh ni priprav-
ljala, ena pa na to vprašanje ni podala odgovora. V povprečju občine Po-
dravske regije menijo, da je njihova uprava srednje dobro pripravljena na
vstop v EU, kar je malce nad slovenskim povprečjem, ki se bolj nagiba k
slabi pripravljenosti občinskih uprav na vstop v EU.

V Pomurski regiji je opazna povezava med mnenjem o vplivu vstopa
Slovenije v EU na delo občinske uprave s številom prijav na razpise EU za
sofinanciranje občinskih projektov, na podlagi katere je mogoče trditi, da
občine, ki so že sodelovale v projektih EU pričakujejo večji vpliv vstopa
Slovenije v EU na delo njihovih uprav. Glede pripravljenosti pomurskih
občinskih uprav na vstop v EU je mogoče trditi, da je ta nekoliko nižja od
slovenskega povprečja. Zaskrbljujoča je predvsem ocena manjših občin,
saj jo je večina ocenila kot slabo. Na podlagi vrnjenih anket je mogoče
ugotoviti, da predvsem mikro občine v Pomurski regiji ocenjujejo, da je
država premalo (zelo slabo in sploh ni) poskrbela za usposabljanje občin-
skih uprav (30 % občin). Ostale občine pa skrb države ocenjujejo, kot
srednjo (na ravni Slovenije je skrb države za usposabljanje občinske
uprave v okviru EU na delovanje občinskih uprav ocenjen nekoliko bolj
pozitivno).

Večina občin JV Slovenije meni, da bo vpliv vstopa Slovenije v EU na
delo občinske uprave srednje močan. Ena osmina meni, da bo močan,
druga osmina pa, da bo majhen. Da je država srednje dobro poskrbela za
pripravo in usposabljanje občinskih uprav za delovanje po vstopu Slove-
nije v EU, meni polovica občin. Edino makro občina meni, da država
sploh ni poskrbela za pripravo in usposabljanje, polovica zelo majhnih
občin trdi, da zelo slabo, le ena osmina meni, da je država za pripravo po-
skrbela dobro. Na vprašanje o pripravljenosti lastne uprave na vstop v
EU je več kot polovica sodelujočih občin odgovorila, da so srednje pri-
pravljene, 25 % sodelujočih meni, da so slabo pripravljene, največja obči-
na odgovarja, da se sploh ni pripravljala.

Občine Goriške regije pripisujejo večinoma srednje močan do močan
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vpliv vstopu Slovenije v EU na delovanje občinskih uprav. Medtem, ko se
majhne in makro občine nekoliko bolj nagibajo k temu, da bo imel vstop
Slovenije v Evropsko unijo srednje močan vpliv, so srednje občine mne-
nja, da bo ta vpliv na njihove uprave močan. Stališče goriških občin o
opravljenem delu države na področju priprave in usposabljanja občin-
skih uprav za delovanje po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je razmero-
ma negativno. To je značilno predvsem za majhne in makro občine, med-
tem ko je mnenje srednje velikih občin nekoliko boljše. Tudi slovensko
povprečje se nagiba k temu, da je država slabo poskrbela za boljšo pri-
pravljenost slovenskih občinskih uprav na posledice vstopa v Evropsko
unijo. Goriške občine so v povprečju mnenja, da so srednje dobro pri-
pravljene na vstop v Evropsko unijo. Nekoliko odstopajo majhne občine,
ki se rahlo nagibajo k slabši in srednje velike občine, ki se rahlo nagibajo
k dobri oceni lastne pripravljenosti na vstop Slovenije v EU.

V treh od štirih reprezentativnih občinah Obalno-kraške regije predvi-
devajo, da bo vstop Slovenije v EU srednje vplival na delo njihove občin-
ske uprave, v eni pa da bo vpliv močan. Tu je opazno rahlo odstopanje od
slovenskega povprečja, kjer občinske uprave pričakujejo šibkejši vpliv
vstopa Slovenije v EU na delovanje občinskih uprav. Vse vzorčne občine
menijo, da so njihove občinske uprave srednje dobro pripravljene na
vstop Slovenije v EU. Občinske uprave Obalno-kraške regije ocenjujejo
lastno pripravljenost na vstop Slovenije v EU kot srednje dobro, kar je
nekoliko nad slovenskim povprečjem, kjer se občine bolj nagibajo k
oceni, da so slabo pripravljene na vstop v EU. Hkrati pa dve od štirih ob-
čin menita, da je država slabo poskrbela za pripravo in usposabljanje
občinskih uprav za delovanje po vstopu Slovenije v EU, dve pa, da je po-
skrbela srednje dobro, kar ustreza tudi slovenskemu povprečju.

Občine Notranjsko–kraške regije pričakujejo, da bo vstop Slovenije v
EU na njihovo delo imel razmeroma šibak vpliv, medtem ko slovenske
občine v povprečju pričakujejo, da bo imel vstop v EU na njihovo delo
srednje močan vpliv. Občine te regije menijo, da je država srednje poskr-
bela za pripravo in usposabljanje občinskih uprav za delovanje po vstopu
Slovenije v EU, medtem ko je povprečje na ravni države nekoliko slabše.
Kljub temu pa se čutijo občine Notranjsko-kraške regije nekoliko slabše
pripravljene na vstop v EU glede na povprečje na ravni države, ki pa je
ravno tako vse prej, kot razlog za optimizem.

Glede pripravljenosti koroških občinskih uprav na vstop Slovenije v
Evropsko unijo je na podlagi vrnjenih anket mogoče trditi, da občine v
Koroški regiji ocenjujejo, da bo vstop v EU srednje do močno vplival na
delovanje njihovih občinskih uprav (na celotnem vzorcu je vpliv vstopa v
EU na delovanje občinskih uprav ocenjen nekoliko šibkeje). Občinske
uprave v Koroški regiji ocenjujejo, da je država srednje dobro do slabo
poskrbela za pripravo občinskih uprav za delovanje v okviru EU (samo
ena zelo majhna občina je to pomoč države ocenila, kot dobro), še vedno
pa na ravni regije ocena boljša od slovenskega povprečja. Istočasno pa
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občine Koroške regije menijo, da so slabo do srednje pripravljene na
vstop v EU, glede na slovensko povprečje pa še celo nekoliko slabše. 

POTREBE PO DODATNEM IZOBRAŽEVANJU OBČINSKIH UPRAV

Skoraj vse občine Osrednjeslovenske regije (17) bi potrebovale dodatno
izobraževanje na področju priprave projektov za razpise EU in tujih jezi-
kov (11). Opazno je, da bi 3 večje občine (Ljubljana in obe veliki) potre-
bovale dodatno izobraževanje predvsem na prej omenjenih področjih,
medtem ko bi srednje velike, majhne in zelo majhne občine potrebovale
dodatno usposabljanje tudi na drugih področjih, kot so pravni red EU,
institucionalni sistem in način delovanja EU ter sistem in delovanje lo-
kalne samouprave v državah EU. 

Na podlagi vrnjenih anket lahko ocenjujemo, da bi zaposleni v gorenj-
skih občinskih upravah zaradi vstopa Slovenije v EU potrebovali dodatno
izobraževanje in usposabljanje predvsem na področju priprave projektov
za razpise EU, kar je želja predvsem majhnih in velikih občin za razliko
od makro občin, ki menijo, da tovrstnega dodatnega usposabljanja ne po-
trebujejo. Naslednje pomembno področje dodatnega usposabljanja pred-
stavljajo tuji jeziki, po čemer so izrazile potrebo vse, razen srednje veli-
kih občin v regiji. Nato sledi področje evropskega pravnega reda, ki je
zaželjen predvsem pri večjih občinah, medtem ko srednje velike občine
ponovno niso izrazile tovrstnih potreb. Istočasno pa bi majhne, srednje
velike in velike občine želele izpopolniti svoja znanja tudi na področju
institucionalnega sistema EU, medtem ko mikro in makro občine v Go-
renjski regiji tovrstnih potreb niso izrazile. Na zadnjem mestu je želja po
dodatnem izobraževanju o delovanju lokalnih samouprav v drugih drža-
vah EU, ki jo izražajo predvsem velike občine. 

V Zasavski regiji je ena občina izrazila interes po dodatnem izobraže-
vanju svojih kadrov na področju prijavljanja na razpise projektov EU,
druga pa ima interes dodatno izobraziti zaposlene na področjih pravnega
reda EU, institucionalnega sistema in načina delovanja EU, sistema in de-
lovanja lokalne samouprave v državah EU, pripravi projektov za razpise
EU in tujih jezikov (vsi možni odgovori).

Tudi v Spodnjesavski regiji izobraževanju pripisujejo precejšen po-
men. Občine Spodnjesavske regije so si enotne glede tega, da bi zaposle-
ni v njihovih upravah potrebovali dodatno izobraževanje predvsem pri
tujih jezikih in pripravi projektov za razpise EU. Poleg prej omenjenih
področij izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, dodajajo v eni izmed
občin še institucionalni sistem in način delovanja EU.

Zaposleni v občinskih upravah Savinjske regije bi, po mnenjih tam-
kajšnjih direktorjev občinskih uprav, v največji meri potrebovali dodatno
izobraževanje na področju priprave projektov za razpise EU. Temu sledi
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dodatno izobraževanje na področju sistema in delovanja lokalne samou-
prave v državah EU. Zelo pomembno pa je tudi dodatno učenje tujih jezi-
kov. Kot manj pomembno pa ocenjujejo izobraževanje na področju prav-
nega reda EU ter institucionalnega sistema in načina delovanja EU.

Velika večina občin Podravske regije je glede področij dodatnega izo-
braževanja in usposabljanja zaposlenih v upravi zaradi vstopa Slovenije v
EU izbrala več odgovorov, kar kaže na primanjkljaje v znanju in usposob-
ljenosti uslužbencev v občinskih upravah. Kar petnajst občin je namreč
odgovorilo, da bi zaposleni v njihovih občinskih upravah potrebovali do-
datno izobraževanje na področju priprave projektov za razpise EU. Le
ena občina manj, torej štirinajst občin, je mnenja, da potrebujejo dodat-
no izobraževanje na področju tujih jezikov. Osem občin bi potrebovalo
dodatno usposabljanje na področju sistema in delovanja lokalne samou-
prave v državah EU, šest občin na področju pravnega reda EU, štiri obči-
ne pa na področju institucionalnega sistema in načina delovanja EU. Iz
analize zbranih podatkov je razvidno, da potrebujejo pomoč v dodatnem
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v upravi zaradi vstopa Slove-
nije v EU predvsem majhne in zelo majhne občine. Zanimivo pa je tudi,
da edina makro občina v regiji zaznava pomanjkanje znanja zgolj na po-
dročju sistema in delovanja lokalne samouprave v državah EU.

Občine Pomurske regije, ki so odgovorile na anketni vprašalnik meni-
jo, da bi potrebovale dodatna izobraževanja. 33 % občin meni, da bi po-
trebovale celovito usposabljanje in izobraževanje na področju delovanja
EU in tujih jezikov. Nekoliko manj potreb po izobraževanju ima nasled-
njih 5 (tudi makro občina), kar pomeni 27 % občin, ki potrebujejo dodat-
no izobraževanje na področju EU. V kar 83 % občin (15 od 18 občin) so
izrazili potrebo po usposabljanju glede priprave projektov za razpise EU,
sledili so tuji jeziki, sistem delovanja lokalne samouprave v državah EU
in pravni red EU. Najmanj interesa je za izobraževanje na področju insti-
tucionalnega sistema EU in njegovega načina delovanja. Struktura izraže-
nih potreb pa po področjih dodatnega izobraževanja deloma pojasni so-
razmerno nizko stopnjo prijavljanja in sodelovanje na projektih EU.
V regiji JV Slovenija vse občine menijo, da zaposleni v upravi potrebujejo
dodatno izobraževanje in usposabljanje zaradi vstopa Slovenije v EU in
sicer na področju sistema in delovanja lokalne samouprave v državah EU
ter na področju priprave projektov za razpise EU (kakor tudi večina slo-
venskih občin). Slabih 40 % občin potrebuje še izobraževanje na področju
tujih jezikov, le 12,5 % občin pa je izrazila potrebo po izobraževanju na
področju pravnega reda EU.

Na podlagi analize vrnjenih anket lahko ocenimo, da bi zaposleni v
goriških upravah zaradi vstopa Slovenije v EU potrebovali dodatno izo-
braževanje in usposabljanje najbolj na področjih priprave projektov za
razpise EU, tujih jezikov ter sistema in delovanja lokalne samouprave v
državah EU. Željo po takšnem usposabljanju so izrazile vse občine. Pose-
bej pa bi si želele majhne in srednje velike občine izobraževanje še na po-
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dročju pravnega reda Evropske unije ter institucionalnega sistema in na-
čina delovanja Evropske unije.

Občine Obalno-kraške regije so izrazile željo po dodatnem izobraževa-
nju na področjih pravnega reda EU, institucionalnega sistema in načina
delovanja EU, sistema in delovanja lokalne samouprave v državah EU,
priprave projektov za razpise EU ter tujih jezikov. 

V Notranjsko-kraški regiji sta dve občini izrazili potrebo po dodatnem
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih zaradi vstopa Slovenije v EU
na področju priprave projektov za razpise EU, ena občina na področju
tujih jezikov, ena občina pa, na poleg prej naštetih področjih, tudi na po-
dročju pravnega reda EU, institucionalnega sistema ter načina delovanja
EU in na področju sistema ter delovanja lokalne samouprave v državah
EU. 

V občinah Koroške regije, kot glavno področje pomanjkanja znanja vi-
dijo področje urejanja in delovanja lokalne samouprave v državah člani-
cah EU (83, %), sledi potreba po izobraževanju za prijave projektov na
razpise EU (67 %), poznavanje pravnega reda EU (50 %) in kot zadnji dve
področji, institucionalni sistem in način delovanja EU ter tuji jeziki
(oboje po 33 %). Od tega je 33 % občin iz vzorca obkrožilo vsa navedena
področja. Večina občin je obkrožila po več možnih odgovorov. Po en od-
govor sta obkrožili samo 2 občini (ena poznavanje delovanja lokalne sa-
mouprave v državah članicah EU, druga pa pripravo projektov za razpise
EU). 

ZAKLJUČEK

Glede pripravljenosti slovenskih občinskih uprav lahko trdimo, da obsta-
ja močna linearna povezanost med številom prijav na projekte ter dejan-
skim sodelovanjem na njih. Ravno tako je razmeroma močna linearna
povezava med oceno, koliko je država poskrbela za usposabljanje občin-
ske uprave za delovanje v okviru Evropske unije ter pripravljenostjo ob-
činske uprave za sprejemanje evropskih izzivov. Država je pomemben
dejavnik, od katerega lokalne oblasti pričakujejo podporo pri sodelova-
nju z EU. Ravno tako so značilne srednje močne linearne povezave med
sodelovanjem na projektih Evropske unije in oceno vpliva EU na delova-
nje občinske uprave ter med sodelovanjem na projektih EU in oceno last-
ne usposobljenosti za delovanje v okviru EU. Na podlagi tega lahko reče-
mo, da se tiste občine, ki imajo izkušnje s sodelovanjem v evropskih
projektih, bolj zavedajo dejanskega vpliva EU na lokalno raven. Število
prijav ter sodelovanje na projektih je močno linearno povezano s števi-
lom zaposlenih v občinski upravi. Iz tega lahko sklepamo, da se in se
bodo večje uprave večkrat prijavljale in tudi dejansko sodelovale v pro-
jektih EU. Na podlagi vseh vrnjenih anket lahko sklepamo, da se sloven-

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX



267

ske občine zavedajo svojih šibkih točk in so se v prihodnjosti pripravlje-
ne izpopolnjevati na teh področjih. Pri tem imajo prednost konkretna
znanja, kot so proces prijave na evropski projekt ali delovanje evropskih
institucij, sledijo pa tuji jeziki in evropska zakonodaja.

Na podlagi analize stanja pripravljenosti na vstop Slovenije v EU in do-
sedanjega sodelovanja slovenskih občinskih uprav v projektih EU lahko
izpeljemo sledeče zaključke in priporočila. Slovenske občinske uprave so
v preteklih letih že pridobile nekatere praktične izkušnje delovanja v
okviru evropskih projektov. Vpliv vstopa Slovenije v EU na delovanje
občinskih uprav je ocenjen kot srednji, čeprav obstajajo velike razlike po
posameznih primerih, pri čemer je zaskrbljujoče predvsem, da veliko
občin podcenjuje ta vpliv, kar se odraža tudi v razmeroma velikem dele-
žu odgovorov, da se posamezne občinske uprave sploh še niso pripravlja-
le na posledice vstopa Slovenije v EU. Enako zaskrbljujoča je tudi splo-
šna ocena državne skrbi za usposabljanje občinskih uprav za delovanje v
okviru EU. 

Nadaljni razmislek oziroma priporočila je mogoče izpeljati v dve
smeri. Na eni strani je motivacija za večjo stopnjo medobčinskega sode-
lovanja in medsebojne pomoči ter motivacija za sodelovanje v aktivno-
stih EU, na drugi strani pa je potrebno razmišljati o vlogi države kot koor-
dinatorja in informatorja, ki je občinam dolžan nuditi ustrezno podporo
ter nagrajevati vsakršne aktivnosti v smeri pro-evropskega delovanja. V
tem kontekstu je potrebno ponovno prevprašati vlogo nacionalne države
v procesih svetovnega povezovanja oziroma globalizacije. 

Naj si »drznemo« na koncu izpostaviti nekaj konkretnih predlogov za
izboljšanje vsakovrstne pripravljenosti občinskih uprav za vstop v EU.
Občine bi morale medsebojno bolj sodelovati in se povezovati glede na
skupne interese na določenih policy področjih, kar bi hkrati tudi prepre-
čilo morebitne nekonsistentnosti med posameznimi projekti.3 Sodelova-
nje ne bi smelo biti zgolj na deklarativni ravni in občine, ki imajo izkuš-
nje s prijavami in delom na evropskih projektih so »dolžne« te izkušnje
deliti z drugimi zainteresiranimi občinami. Država je dolžna organizirati
nekatere konkretne oblike pomoči, kot bi lahko bilo sistematično infor-
miranje (ne zgolj omogočanje dostopa do informacij) o prihodnjih pro-
jektih, zagotoviti (v sklopu Upravne Akademije) skupino ljudi, ki občini
pomagajo pri prijavljanju konkretnih projektov ter stimulirati prijavljanje
in sodelovanje na projektih.4 Nekateri premiki v to smer se že kažejo v
obliki različnih agencij, ki občinam lahko nudijo pomoč pri pripravi pro-
jektov za sofinaciranje s strani EU ter državnem regionalno-razvojnem
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3 Precejšen nesmisel je, če se neka občina prijavi na nek ekološki projekt, sosedna ob-
čina pa na projekt, ki ima lahko vsaj začasno neugodne ekološke posledice za širše
okolje.

4 Npr.: Neobdavčenost sredstev z naslova sodelovanja na projektih EU, izvzetost teh
sredstev iz izračuna primerne porabe, ali pa celo ugodnejši izračun primerne porabe
občini, ki se je prijavila oz. sodeluje na projektu EU.
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načrtu, vendar pa je problem v tem, da se stvari še niso začele izvajati oz.
so šele v fazi preizkušanja – kar je deloma razumljivo glede na razmero-
ma kratko obdobje razvoja tega področja.
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GLOBALIZACIJA SLOVENSKIH 
PODJETIJ V DEVETDESETIH

ANDREJA JAKLIČ1

UVOD

Multinacionalna podjetja so globalni pojav. Vse več podjetij vse hitreje
povečuje obseg mednarodnega poslovanja in stopnjo multinacionalno-
sti.2 Gospodarska soodvisnost držav narašča, povečuje pa se tudi global-
na konkurenca, zato morajo podjetja razviti strategije za vstopanje na
globalno integrirane trge. Načini vstopa na mednarodne trge so številni
(mednarodna trgovina, pogodbeni načini poslovanja, neposredne nalož-
be, strateške povezave) in jih podjetja pogosto uporabljajo vzporedno,
vendar daleč najhitrejšo rast v zadnjih desetletjih dosegajo neposredne
naložbe. V prvi polovici devetdesetih (1991–1995) so tokovi neposrednih
naložb dosegli v povprečju 20-odstotno letno rast, medtem ko je bila le-ta
v drugi polovici že 40-odstotna (WIR, 2002). V zadnjem desetletju se tem
trendom počasi približujejo tudi tranzicijske države, ki po stopnji vklju-
čenosti v mednarodno menjavo močno zaostajajo za razvitimi državami. 
Množica motivov spodbuja podjetja, da postajajo mednarodna; zasiče-
nost domačega trga, izkoriščanje novih tehnoloških prednosti, želje po
hitrejši rasti podjetja, bolj učinkovito poslovanje podjetja. Raziskave med
največjimi multinacionalnimi podjetji so potrdile močno pozitivno kore-
lacijo med stopnjo internacionalizacije in učinkovitostjo poslovanja. Nas-
protno lahko sklepamo, da podjetja, ki ne vstopajo v proces interna-
cionalizacije, ne dosegajo ekonomij obsega, ne alocirajo proizvodnih
dejavnikov maksimalno učinkovito, ne izmenjujejo dovolj informacij in
zato ne morejo ohraniti konkurenčnosti v mednarodnem merilu. Prav
tako lahko zaostanejo tista, ki so v procesu internacionalizacije prepoča-
sna. Če so v preteklosti podjetja investirala v tujini predvsem z namenom
povečevanja izvoza ali da bi izkoristila svoje podjetniške in lokacijske
prednosti z enotami v tujini, danes ob naraščajoči konkurenci investira-
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1 Dr. Andeja Jaklič, Fakulteta za družbene vede.
2 Merilo za to so različni kazalci: število podjetij v tujini, delež zaposlenih v tujini,

delež proizvodnje ali prodaje v tujini, razpršitev posameznih poslovnih funkcij v
tujini. 
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nje v tujini pogosto sploh omogoči vstop na tuje trge ter zniževanje tve-
ganj in stroškov mednarodnega poslovanja (Trtnik, 2000: 9).

Internacionalizacija, ki je bila nekdaj bolj postopen in dolgotrajen pro-
ces, danes zaradi globalizacije, hitrih sprememb in vse ostrejše konku-
rence poteka hitreje in bolj intenzivno, določene faze v procesu preska-
kujejo, lahko pa se postopnost tudi popolnoma izgubi kot v primeru
»rojenih multinacionalnih podjetij«. V takih pogojih so izhodne nepo-
sredne naložbe vse bolj pomemben način internacionalizacije proizvod-
nje ne le v razvitih, ampak tudi v razvijajočih se državah, kjer so nekdaj
veljale za nekoliko sporno kategorijo. Teoretične in empirične študije so
na dileme in vprašanja dale večinoma zadovoljive odgovore v prid nepo-
srednim naložbam v tujino. Najpogosteje so se pojavljala vprašanja,
zakaj naj država v razvoju, ki ima povečane potrebe po investiranju
doma, sploh investira v tujini, ali izhodne neposredne investicije zmanj-
šujejo število delovnih mest v domačem gospodarstvu (posebej v delovno
intenzivnih panogah, ki se navadno prve selijo v tujino), ali lahko pre-
meščena proizvodnja pripomore k povečanju izvoza in pospeševanju raz-
voja domačega gospodarstva.

Pozitivne učinke potrjuje dejstvo, da obseg neposrednih naložb in
mednarodne proizvodnje v svetu v zadnjih dekadah strmo narašča in
stopnje rasti presegajo rast mednarodne trgovine. Tudi v Srednji in
Vzhodni Evropi procesi liberalizacije, deregulacije in privatizacije, gospo-
darska rast skupaj z demokratizacijo teh držav poganjajo tokove tujih
neposrednih investicij v tem prostoru, vendar so izhodne neposredne na-
ložbe v primerjavi z vhodnimi še zelo skromne. Ravno neizrabljene mož-
nosti tega – v razvitem svetu sicer uveljavljenega – načina širjenja poslov-
ne aktivnosti so motivirale raziskave med slovenskimi podjetji. Izhodne
neposredne investicije so učinkovito sredstvo ohranjanja ali pridobivanja
konkurenčnosti na mednarodnih trgih in pomemben instrument preo-
brazbe. Danes namreč začenjajo podjetja vlagati v tujini že na nižjih raz-
vojnih stopnjah, kot pa so to predvidevale tradicionalne teorije. Vlaganja
v tujini postajajo način, kako tudi šibkejša podjetja z dostopom do pred-
nosti, s katerimi razpolagajo v tujini, krepijo svoj položaj.

Tudi slovenska podjetja morajo pospešiti internacionalizacijo in se
soočiti z različnimi načini, ki bodo dopolnjevali njihove mednarodne ak-
tivnosti in krepili njihove konkurenčne prednosti, posebej pa možnost
neposrednih naložb v tujino, na kar želi opozoriti tudi ta prispevek. Bolj
ko bodo podjetja odlašala s pristopom k internacionalizaciji, bolj bodo
tvegala propad ob nastanku vse večjih tržišč v Zahodni in Vzhodni Evro-
pi, na Daljnem vzhodu in drugod, ker bodo to izkoristila druga podjetja,
motivirana za globalno nastopanje. Domača podjetja v globalnih pano-
gah3 morajo ukrepati in svojo dejavnost internacionalizirati, preden se
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3 Globalna panoga je panoga, pri kateri so strateški položaji tekmecev na glavnih geo-
grafskih in nacionalnih trgih pogojeni z njihovimi celotnimi globalnimi položaji
(Porter, 1980: 275).
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jim tuja vrata zaprejo pred nosom, ker se podjetja iz drugih držav uve-
ljavljajo v svetovnem merilu z neverjetno naglico (Lee Byung-Hwa, 2002:
9–13 in 27–28). Vključevanje v verigo integrirane mednarodne proizvod-
nje ob spremenjenih pogojih gospodarjenja pogosto najbolj intenzivno
poteka ravno z neposrednimi naložbami. 

Vprašanje, kako so se globalizirala slovenska podjetja v zadnjem de-
setletju, zato v nadaljevanju analiziram na podlagi ocenjevanja gibanja
slovenskih neposrednih investicij v tujino, ustanavljanja njihovih enot v
tujini, poglavitnih motivov, konkurenčnih prednosti in njihovih učinkov
ter oceno ovir in institucionalnega okolja. Predpostavke analize so: (1) da
izhodne neposredne investicije v sodobnem globalnem gospodarstvu
pomenijo pomemben vzvod spodbujanja razvoja, konkurenčnosti in pre-
strukturiranja domače ekonomije in (2) da Slovenija še ni izčrpala njiho-
vega razvojnega potenciala za napredek in prestrukturiranje gospodars-
tva, (3) da se pozitivni učinki globalizacije slovenskih podjetij kažejo tako
v samih podjetjih kakor na ravni celotnega gospodarstva.

Analiza temelji na povzetkih rezultatov večletnih raziskav in empirič-
nih analiz z različnimi metodami, ki so bile od leta 1999 do 2001 izvede-
ne na slovenskih podjetjih z neposrednimi naložbami v tujino in pred-
stavljene v posameznih delih (Trtnik, 2000; Jaklič, 2000; Svetličič, Jaklič,
2001; Jaklič, Svetličič, 2003).

DINAMIKA IN POMEN SLOVENSKIH NEPOSREDNIH NALOŽB 
V TUJINI V DEVETDESETIH

Čeprav so slovenska podjetja začela z neposrednimi naložbami v tujino
že v šestdesetih, se je hitrejša internacionalizacija podjetij začela šele po
osamosvojitvi. Prevladujoča oblika izhodne internacionalizacije je bil
izvoz, ki je ostal daleč najbolj razširjena oblika mednarodnega poslova-
nja tudi v obdobju devetdesetih. Pogosti so bili tudi posli oplemenitenja
in pogodbene predelave,4 medtem ko so bila podjetja, ki so investirala v
tujini, zelo redka. K hitrejšemu in po načinih bolj raznovrstnemu vstopa-
nju na tuje trge je močno pripomogla izguba trgov v nekdanji SFRJ, kar
je podjetja spodbudilo k agresivnejšemu iskanju nadomestnih trgov, tudi
z neposrednimi naložbami v tujino. Velikim proizvodnim podjetjem in
izvoznikom, ki so v tujino investirala pogosto tudi zato, da bi ubežala si-
stemu (»system escape investment«, Svetličič et al., 1994), so se pridruži-
la tudi manjša in srednje velika podjetja z bolj raznolikimi motivi. 

Slovenija se je kljub svojim zgodnjim začetkom z investiranjem v tujini
približala vzorcu postopne (evolucijske) internacionalizacije (Welch and Luo-
starinen, 1988; Vernon, 1966; Johanson and Widersheim-Paul, 1975;
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Johanson and Wahlne, 1977), ki je bila značilna za vse majhne razvite
evropske države (Finska, Portugalska,5 Nizozemska, Švica). Čeprav so
slovenska podjetja investirala v tujini, še preden je Slovenija prejemala
tuja vlaganja – kar pomeni odklon od teorije investicijske razvojne poti6
in običajne prakse – se je v devetdesetih letih ta vzorec približal teoretič-
nim pričakovanjem. Internacionalizacija ostaja postopna/fazna, izhodne
investicije zaostajajo za vhodnimi, vendar pa proces vključevanja v med-
narodno poslovanje poteka hitreje, posamezne faze se preskakujejo in
mnoga podjetja zelo hitro (v nekaj letih) postanejo multinacionalna (bo-
disi regionalno bodisi globalno). 

V pretekli dekadi so bile ugotovljene tri faze internacionalizacije z nepo-
srednimi naložbami v tujino (glej tabelo 1 in sliko 1):
1. začetek tranzicije v zgodnjih devetdesetih (1990–1993), ko se kot odgo-

vor na izgubo trgov in potrebo po preusmeritvi gospodarskih tokov
pojavi hiter porast neposrednih investicij, ki so ga spremljale tudi de-
zinvesticije in prestrukturiranje podjetij, 

2. obdobje konsolidacije v sredini devetdesetih (1994–1998), ki jo je zaz-
namovalo postopno širjenje investicij do tedaj obstoječih investitorjev
v tujini ter 

3. drugi večji val internacionalizacije v poznih devetdesetih letih (od
1999 dalje), ko se je poleg povečevanja števila enot in vrednosti naložb
v tujini povečalo tudi samo število podjetij, ki investirajo, največ na
področju nekdanje Jugoslavije. 

Dinamika neposrednih naložb v tujino v devetdesetih je bila na eni strani
pogojena s spremembami v domačem gospodastvu; makroekonomskimi
razmerami, konkurenčnostjo podjetij, procesom privatizacije in spre-
membami regulative, na drugi strani pa tudi s spremembami v drugih
tranzicijskih državah, vstopanjem v EU in trendi v svetovni trgovini.

Po osamosvojitvi je bila poslovna in družbena klima zelo nenaklonje-
na izvozu kapitala, saj so ga pogosto povezovali s špekulativnimi motivi,
pobegu kapitala in načrtnim razvrednotenjem podjetij pred pričetkom
privatizacije. Dodatno zavoro za neposredno investiranje v tujino je pred-
stavljala recesija v domačem gospodarstvu in izguba nekdanjih trgov.
Podjetja so bila prisiljena k racionalizaciji poslovanja, pogosto tudi h kr-
čenju poslovanja v tujini ter zapiranju obstoječih enot v tujini. Večina
podjetij za direkten vstop na tuje trge ni imela dovolj kapitala, pa tudi ne
znanja. Številne enote v tujini, ki so bile prej ustanovljene s ciljem »po-
begniti domačemu sistemu« niso imele več pravega razloga za obstoj. Ma-
kroekonomski položaj in družbena klima sta tako spodbujala predvsem
dezinvestiranje, medtem ko so podjetja in vizionarski managerji pokazali
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iniciativo in na ta način dosegli prehod od tradicionalnih manj razvitih
na zahtevnejše trge. Prvi val neposrednih naložb v tujino v začetku de-
vetdesetih (glej sliko 1) so spodbudili predvsem (a) osamosvojitev Slove-
nije, ki je povzročila, da so enote v drugih republikah čez noč postale
enote v tujini, ki so skušale ohranjati trgovino s temi trgi, (b) ohranjanje
trgovine s trgi nekdanje SFRJ preko poslovnih enot v sosednjih državah
(Avstrija, Italija, Madžarska), ki so tako delno prikrile slovensko identite-
to, (c) razcvet podjetništva, ki je poleg ustanavljanja podjetij doma sprožil
tudi ustanavljanje podjetij v tujini, (č) skrb za ohranjanje in preusmerja-
nje izvoza na razvitih trgih, ki je pogosto zahtevala neposredno prisot-
nost na trgu. 

Tabela 1: Slovenske izhodne neposredne investicije 1993–2001 
(milijoni EUR, odstotki) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Stanje konec leta 251 289 382 371 416 519 603 854 1076 n.p.
Lastniški kapital in 216 279 286 277 294 314 359 501 662 n.p.
reinvestirani dobički
Neto terjatve do podjetij 35 10 97 94 122 206 244 353 414 n.p.
v tujini
Terjatve do podjetij 227 216 275 280 365 355 401 526 564 n.p.
v tujini
Obveznosti do podjetij 192 207 178 186 243 149 157 174 150 n.p.
v tujini
Letni tokovi 0.9 -2.5 -3.9 4.8 31.9 -4,9 44,7 71,7 147,7 121,9
Izhodne TNI – 2.2 2.5 2.6 2.4 2.5 3.1 3.0 4.4 5.0 n.p.
stanje kot % BDP
Vhodne TNI – 7.5 9.2 9.4 10.6 12.1 14.1 13.3 15.5 17.0 n.p.
stanje kot % BDP
Razmerje med stanjem 29 27 28 23 21 22 23 28 29.6 n.p.
izhodnih in vhodnih TNI v %
Vir: Banka Slovenije (URL: www.bsi.si). 

Slika 1: Enote slovenskih investitorjev v tujini glede na leto ustanovitve 

Vir: Anketa o neposrednih investicijah slovenskih podjetij v tujini 2001. 
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Rast neposrednih naložb v tujino od 1994 do 1997 je bila konstantna,
toda počasnejša. Stanje izhodnih investicij v tujini (seštevek lastniškega
kapitala v tujini in reinvestiranih dobičkov ter neto terjatev do podjetij v
tujini) se je bolj kot zaradi lastniškega kapitala povečevalo na račun
rastočih terjatev do podjetij v tujini (glej tabelo 1). Vrednost lastniškega
kapitala v tujini je bila v tem obdobju dokaj konstantna. Letni tokovi
izhodnih investicij so bili v letih 1994 in 1995 negativni. To obdobje sov-
pada z intenzivno fazo privatizacije. Enote v tujini so širili in na novo us-
tanavljali predvsem že dobro uveljavljeni investitorji z bogatimi izvozni-
mi izkušnjami (ali izkušnjami s pogodbenimi načini poslovanja), medtem
ko je počasen proces privatizacije podjetjem z nedefinirano ali zelo raz-
pršeno lastniško strukturo preprečeval prodornejše korake in investicije
v tujino. Rezultati anket so pokazali, da je bila rast enot v tujini v tem ob-
dobju večja kakor rast podjetij, ki investirajo v tujini, kar potrjuje, da so
bili glavni igralci predvsem obstoječi investitorji. Po podatkih Banke Slo-
venije je v tem obdobju investiralo v tujini med 420 in 440 podjetji. 

Novi investitorji so se pojavili predvsem konec devetdesetih let – od
1997., najbolj pa od 1999. leta dalje – ko je zabeležen drugi večji val nepo-
srednih naložb v tujini (glej sliko 1). Kljub povečanju števila investitorjev
pa se njihov delež v celotnem podjetniškem sektorju ni bistveno povečal
in se je konec 90-ih gibal okoli poldrugega odstotka. V letu 2001 je bil re-
gistriran rekorden 119,3 milijonov EUR velik odliv neposrednih naložb v
tujino, kar pomeni 50-odstotno povečanje povprečnih letnih odlivov v
obdobju od 1995 do 2000. V tem obdobju je bolj kot neto terjatve narastel
lastniški kapital v tujini, kar se je odrazilo tudi v večjem številu enot v
tujini. 

Tabela 2: Povprečno število enot v tujini na investitorja 1992–2000

1993 1995 1997 1998 2000
Enote v tujini na investitorja (povprečno) 2.1 2.8 3.4 4.3 4.4
Vir: Anketa o neposrednih investicijah slovenskih podjetij v tujini 1999 in 2001. 

V obdobju devetdesetih je v povprečju slovenski neposredni investitor več
kot podvojil število svojih enot v tujini (od 2,1 v letu 1992, do 4,4 leta 2000).
Med investitorji v tujini so najpomembnejša podjetja, ki so si predhodno
pridobila izkušnje z izvozom (ko so svoje ciljne trge že spoznale) in svojo
mrežo širila postopno, najprej na trgih, ki so geografsko in kulturno ali
zgodovinsko bližji, kasneje pa tudi na bolj oddaljenih. 

Poleg omenjenih trendov in postopnosti na ravni podjetja se je rele-
vantnost postopnih modelov internacionalizacije potrdila tudi makroeko-
nomsko, v geografski in panožni razpršitvi neposrednih naložb v tujino.
Po pričakovanjih so slovenske investicije v tujini skoncentrirane v geo-
grafsko, kulturno in zgodovinsko bližjih državah (največ v sosednjih),
kjer je znanje o poslovanju na teh trgih večje in kjer so lahko izkoristile
prednosti prvega. Precej bolj kot storitvena podjetja investirajo v tujini
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podjetja predelovalne industrije (najbolj farmacevtska podjetja, proi-
zvodnja strojev in opreme in živilskopredelovalna industrija), ki imajo
večje izkušnje tako z izvozom kot tudi z drugimi (pogodbenimi) oblikami
internacionalizacije.

Čeprav so podjetja z neposrednimi naložbami v tujini heterogena sku-
pina,7 gre večinoma za zelo uspešna podjetja, ki imajo v slovenskem gos-
podarstvu izjemno pomembno vlogo. Predstavljajo komaj podrugi od-
stotek sloveskega podjetniškega sektorja, kjub temu pa zagotovijo skoraj
40 % izvoza, 30 % zaposlenosti, 38 % dodane vrednosti in preko 40 % neto
dobička podjetniškega sektorja. V primerjavi s podjetji brez neposrednih
investicij so investitorji bolj izvozno usmerjeni, imajo večjo dodano vred-
nost, so bolj kapitalno intenzivni, imajo boljšo strukturo sredstev in hi-
treje rastejo. 

MOTIVI IN KONKURENČNE PREDNOSTI

Investitorji z naložbami v tujino zasledujejo različne motive, ki se od trga
do trga razlikujejo. Toda glavni motivi za investiranje v tujini so povezani
z ohranjanjem in pridobivanjem trga (slika 2). Tako v raziskavah leta
1999 kot tudi leta 2001 so jih investitorji ocenili kot najpomembnejše.
Neposredne naložbe postajajo sredstvo za ohranjanje tržnih deležev. Kla-
sične oblike izvoza za ohranjanje konkurenčnosti na tujih trgih namreč
ne zadostujejo.

V slovenskem izvozu je delež standardiziranih in delovno intenzivnih
izdelkov visok, zato je tak izvoz zelo občutljiv na pritiske konkurence. V
obdobju devetdesetih se struktura slovenskega izvoza ni bistveno spre-
menila. Čeprav so slovenska podjetja uspela ohraniti tržni delež v EU
nespremenjen, so konkurenčnost napram podjetij iz drugih tranzicijskih
držav izgubila (za podrobnejšo analizo glej Strojan Kastelic, 2001). Do-
končna vključitev v EU napoveduje slovenskemu gospodarstvu še ostrej-
še pogoje poslovanja, česar se vizionarski managerji zavedajo. »Če bo ho-
telo slovensko podjetje ostati samostojno, bo moralo po tržnem deležu v
Evropi zasedati najmanj tretje ali vsaj četrto mesto. V nasprotnem se bo
moralo vključiti v mrežo tuje multinacionalne družbe ali pa bo stagniralo
in nazadnje propadlo.«8

Kot pomembni so se izkazali tudi strateški motivi. Dolgoročna rast
podjetja in krepitev konkurenčnosti sta pogosto mogoča le ob visoki
stopnji izhodne internacionalizacije ter strateških povezavah, ki zagotovi-
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7 V analizi sta Jaklič in Svetlilič (2003) odkrila 5 glavnih skupin podjetij: (zvezde, hitre
sledilce, počasne posnemovalce, izgubarje in capljače).

8 Nikolaj Bevk, predsednik uprave Iskraemeca. Več o internacionalizaciji tega podjet-
ja glej v Jaklič, Svetličič (2003).
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jo pravočasen dostop do informacij, znanja in tehnologije ter odziv na
spremenjene preference. Največkrat se realizacija strateško motiviranih
investicij kaže v prevzemih in združitvah podjetij, kar pospeši rast, pre-
nos znanja in tehnologije in ustvarjanje premoženja. Tovrstne neposred-
ne naložbe zahtevajo zelo veliko znanja in so jim kos le redka podjetja
(izkušnje s prevzemi in združitvami so pričela pozno pridobivati tudi na
domačem trgu). Raziskave so pokazale, da je večina podjetij v tujini usta-
novljenih na novo (85 % leta 1998 in 80 % leta 2000), čeprav se delež enot,
ustanovljenih s prevzemi ali združitvemi, povečuje (od 14,4 leta 1998 na
17,5 leta 2000). 

Zniževanje stroškov (povečevanje učinkovitosti) in nižja cena dela so
se proti pričakovanjem izkazali kot manj pomembni motivi, čeprav Slo-
venija ne velja za z viri bogato deželo in kljub dejstvu, da ima v regiji pri-
merjalno najvišje stroške dela. Pričakovanja, da bodo ti motivi močnejši,
so temeljila tudi na dejstvu, da se večina (približno 3/4) neposrednih
naložb nahaja v državah, ki so manj razvite od Slovenije. Relokacija proi-
zvodne dejavnosti se je v devetdesetih šele začela. Ker so slovenska mul-
tinacionalna podjetja majhna, težje izrabljajo ekonomije obsega ali eko-
nomije skupne proizvodnje in razdelitve v mednarodnem merilu. Enako
velja za razlike v obilju proizvodnih dejavnikov.

Slika 2: Motivi za neposredne naložbe v tujini

Lestvica: 5 – zelo pomembno, 1 – nepomembno (N=39).
Vir: Anketa o neposrednih investicijah slovenskih podjetij v tujini 2001.

»Učinek majhne države« pogosto vključuje skromnejšo zalogo domačih
virov in tudi pomanjkanje domačega povpraševanja, ki domačim podjet-
jem preprečuje izkoriščanje masovne proizvodnje in najnižjih stroškov
zaradi ekonomije obsega, pogosto pa preprečuje tudi, da bi razvila vešči-
ne in znanja, potrebna za masovno proizvodnjo v enotah v tujini. Uspe-
šna slovenska podjetja so zato znala iskati ozke tržne niše. Slovenske
multinacionalke zelo pogosto nastopajo v globalnih nišah. Najbolj glo-
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balno poslujejo podjetja, ki so uresničevala strategijo sledenja tekmecem
ali sledenja kupcem, posebej tista, ki so uspela postati dobavitelji global-
nih podjetij. Dobra tovrstna primera sta podjetji Kolektor in Prevent (obe
iz dejavnosti proizvodnje avtomobilskih delov in strojne opreme). Podjet-
je Prevent je na primer s strategijo sledenja kupcem in preskakovanjem
postopnosti (ang. »leapfrogging multinational«) postalo globalni proizva-
jalec avtomobilskih sedežnih prevlek v dobrih treh letih.9

Motivi odražajo konkurenčne prednosti podjetij. Slovenski investitorji
v anketah na splošno ocenjujejo, da imajo relativno visoke konkurenčne
prednosti, največje v trženjskem znanju, pa tudi tehnološkem in organi-
zacijskem znanju. Običajno velja, da imajo podjetja močno trženjsko in
organizacijsko znanje ali pa so na drugi strani močnejša v tehnološkem
in organizacijskem znanju (praviloma ne združujejo tehnološkega in
trženjskaga znanja). Večjo konkurenčnost slovenski investitorji črpajo
tudi iz nadpovprečnih vlaganj v R&R ter nadpovprečno usposobljenih
zaposlenih. Tako izdatki za raziskave in razvoj kot tudi delež zaposlenih
z visoko izobrazbo v podjetjih z neposrednimi naložbami v tujini naraš-
čajo (od leta 1997 do 2000 so se v povpečju izdatki za raziskave in razvoj
povečali od 3,5 na 4,1 odstotka, delež visoko izobraženih pa od 12,3 na
15 odstotkov).

UČINKI NEPOSREDNIH INVESTICIJ V DOMAČEM OKOLJU

Večina (preko 85 odstotkov) investitorjev je dosegla učinke, skladne s
pričakovanji. V vseh dosedanjih anketah so najbolj izpostavljeni učinki
na trg in konkurenčnost. Skladno z motivi in konkurenčnimi prednostmi
so najbolj vidni pri povečevanju izvoza in tržnih deležev v tujini (glej
sliko 3). Skoraj 80 odstotkov vzorčnih podjetij je na ta način povečalo trž-
ni delež v tujini in 83 odstotkov je povečalo izvoz. Neposredne naložbe v
tujini se kažejo kot komplementaren način izvozu, ga namreč spodbujajo
in ne nadomeščajo (Jaklič, 2001a). To se kaže tudi v vrsti enot v tujini.
Enote v tujini so pretežno povezane s trgovino (90 %), le približno 10 %
enot je povezanih s proizvodnjo in predelavo. Prenos proizvodne funk-
cije (relokacija) in ostalih poslovnih funkcij v tujino torej poteka posto-
poma. 

Posledično raste tudi obseg domače proizvodnje (povečanje je opazilo
77 odstotkov podjetij). Bolj pomembni kot kvantitativni učinki, ki so se
jasno pokazali tako v anketah leta 1999 (Jaklič, 2001) kot tudi 2001 (Ja-
klič, 2002), pa so kvalitativni učinki. Tako intervjuji z managerji kot tudi
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9 Tržni delež v Evropi je 17 odstotkov, v svetu pa 6 odstotkov. Z visoko in standardizi-
rano kakovostjo (proizvodnja po ISO/TS 16949 standardih), hitro prilagodljivostjo
in odzivnostjo so postali dobavitelj za VW, Ford, Peugeot, Renault and Citroen.
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analiza študijskih primerov so pokazali, da so podjetja zaradi večje od-
zivnosti na potrebe kupcev in poprodajnih storitev izboljšala kakovost,
razširila proizvodni asortiment svojih izdelkov in pospešila prilagajanje
in razvijanje novih izdelkov (ali storitev). Na ta način so neposredne
naložbe v tujini spodbudile učinkovitost in prestrukturiranje podjetij,
čeprav tega med njihovimi prvotnimi motivi ni bilo.

Slika 3: Učinki neposrednih naložb v tujini na matično podjetje

Vir: Anketa o neposrednih investicijah slovenskih podjetij v tujini 2001 (N = 39).

Učinki na zaposlovanje in uvoz so precej manjši, saj večina podjetij na
teh področjih ni opazila sprememb, ki bi jih lahko pripisala investiranju
v tujini (slika 3). Je pa delež tistih, ki so opazila povečanje zaposlenosti
večji od deleža tistih, ki so zabeležila zmanjšanje zaposlenosti. Podobno
velja za uvoz. Skromnejši učinki na uvoz tudi ponovno (poleg motivov)
nakazujejo, da slovenski investitorji niso motivirani z nižjimi stroški ali
nižjo ceno dela. Učinki na zaposlenost in izvoz so običajno predmet naj-
bolj vročih debat o učinkih neposrednih naložb v tujino, saj se sindikati
bojijo za izvoz delovnih mest, makroekonomska politika pa za poslab-
šanje trgovinske bilance. Teoretično je možno, da podjetja v tujini zmanj-
šujejo domačo zaposlenost in povečujejo uvoz (substitucija), pa tudi
obratno, da povečujejo domačo zaposlenost in zmanjšujejo uvoz (kom-
plementarnost). Raziskave anket ne kažejo, da bi neposredne investicije
v tujini povzočale izgubo delovnih mest doma, tudi v primeru, ko gre za
relokacijo (selitev proizvodne dejavnosti), saj je potrebno upoštevati, da
bi tudi v primeru brez investicij podjetje lahko izgubilo konkurenčnost in
delovna mesta doma. Ravno tako ne kažejo slabšanja trgovinske bilance,
saj povečanje izvoza v vzorčnih podjetjih presega povečanje uvoza, pa
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tudi v trgovini znotraj podjetja (intra-firm trade) je delež izvoza znotraj
podjetja (intra-export) v celotnem izvozu večji od deleža uvoza znotraj
podjetja (intrafirm-import) v celotnem uvozu. 

Poleg navedenih učinkov so podjetja z investiranjem v tujini pridobila
in izboljšala svoj ugled, pa tudi pridobila novo znanje na različnih po-
dročjih. Že analiza konkurenčnih prednosti investitorjev je pokazala, da
ta podjetja več vlagajo v raziskave in razvoj, pa tudi v usposobljenost za-
poslenih, k čemur jih silijo tudi večji konkurenčni pritiski. Najpomem-
bnejši doprinos zaradi neposredne prisotnosti so podjetja opazila na po-
dročju trženja, predvsem zaradi boljših informacij o trgu in potrošnikih.
Sledi prenos znanja na področju vodenja in organizacije, najskromnejši
pa je bil prenos tehnološkega znanja (slika 4). 

Slika 4: Pridobivanje znanja zaradi investicij v tujini

Lestvica: 1– ni prenosa, 5– zelo velik prenos (N=37).
Vir: Anketa med podjetji z neposrednimi naložbami v tujini, junij 2000.

Nizek prenos tehnološkega znanja je posledica geografske razpršenosti
neposrednih investicij. Slovenska podjetja so v povprečju tehnološko
bolj razvita od podjetij v najpomembnejših državah prejemnicah, saj je
večina investicij na manj razvitih trgih, kot je Slovenija. Empirične študi-
je in teoretične simulacije modelov kažejo, da prenos tehnološkega zna-
nja ob neposrednih investicijah poteka, če le ni prevelike razlike v tehno-
loški razvitosti in usposobljenosti zaposlenih (Blomstrom, Kokko, 1997;
Borgensztein, De Gregorio, Wha-Le, 1998). Vrzel med slovenskimi pod-
jetji in podjetji iz najpomembnejših držav prejemnic (države nekdanje
SFRJ) pa se je v devetdesetih še povečala, kar omejuje tudi prenos zna-
nja. 

Pozitivni učinki so na nivoju podjetij nedvoumni, prelivajo pa se tudi

XXTRETJI DEL XX

tehnologija trženje vodenje organizacija



280

na raven gospodarstva. Vsi evolucijski modeli internacionalizacije10 pa
tudi mnoge empirične študije kažejo na dinamično zvezo med neposred-
nimi investicijami in razvojem. Višja stopnja razvoja povečuje tokove ne-
posrednih investicij in obratno, več neposrednih investicij povečuje »spil-
lover« učinke in spodbuja razvoj. Podjetja z neposrednimi investicijami v
tujini pospešujejo gospodarsko prestrukturiranje, izboljšujejo trgovinsko
konkurenčnost, nivo in strukturo domače proizvodnje in zaposlenosti.
Managerji ocenjujejo, da neposredne naložbe slovenskih podjetij v tujini
močno pripomorejo k izboljšanju konkurenčnosti slovenskega gospo-
darstva, hitrejšemu prilagajanju in uspešnejši integraciji v EU (rezultate
ankete glej v Jaklič, Svetličič, 2003, 174). Tokovi neposrednih investicij so
učinkovita metoda dolgoročnega ekonomskega, socialnega in političnega
povezovanja držav. Vsi ti učinki bi bili še močnejši, če bi bilo med sloven-
skimi podjetji več multinacionalk. 

OVIRE IN PODPORA INSTITUCIONALNEGA OKOLJA

Četudi je tranzicija pospešila poroces izhodne internacionalizacije, ga je
na drugi strani tudi omejevala. Ob tranzicijsko specifičnih ovirah, ki
izhajajo iz nedokončanega prestrukturiranja in lastninjenja ter pomanj-
kanja ustreznih izkušenj in znanja za neposredno investiranje, podjetjem
odločitve za neposreden vstop na tuje trge predstavljajo še večji izziv.

V raziskavah iz leta 1999 so bile notranje ovire (tiste, ki izvirajo znotraj
podjetij) ocenjene kot pomembnejše od tistih, ki izvirajo iz zunanjega
okolja. Podjetja se srečujejo z zelo podobnimi težavami in nevarnostmi.
Po porastu izhodnih investicij v državah nekdanje Jugoslavije pa so se v
raziskavah leta 2001 kot najbolj moteči pokazali dejavniki v državah pre-
jemnicah, saj gre za države, ki so zelo nestabilne. Med najpomembnejši-
mi ovirami hitrejši internacionalizaciji so velika tveganja (gospodarska in
politična) v državah, prejemnicah investicij, nadalje pa pomanjkanje us-
treznega znanja, kadrov in informacij, potrebnih za neposreden prodor v
tujino. Ta ovira se tudi v bodoče kaže kot najpomembnejša ovira interna-
cionalizacije in globalizacije. Mnoge ovire znotraj podjetij se nanašajo
tudi na samo vodenje in organizacijo mednarodne proizvodnje. Pomem-
bna omejitev je tudi pomanjkanje, visoka cena in omejena dostopnost
finančnih virov. Vse navedene ovire so še bolj intenzivne v majhnih in
srednje velikih podjetjih, ki so med slovenskimi investitorji v večini. Naj-
prodornejša so večja in starejša podjetja, ki so se na pritiske konkurence
in izgube trgov odzvala takoj v začetku devetdesetih. 
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10 Na primer investicijska razvojna pot (Dunning, 1981), življenjski cikel proizvoda
(Vernon, 1966), ‘flying geese’ model (Akamatsu, 1961), Ozawina razvojna paradig-
ma (1997), Uppsala model (Johanson, Vahlne, 1977/ 1990).
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Navkljub težavam, s katerimi se soočajo, pa so podjetja na izzive glo-
balizacije odgovorila mnogo bolje in hitreje kakor država. Rast in razvoj
slovenskih multinacionalnih podjetij (z izjemo liberalne zakonodaje) ni
bila podkrepljena z institucionalno podporo in tudi ne s celostno strate-
gijo izhodne internacionalizacije in izhodnih investicij. Ob sicer liberal-
nem pretoku kapitala je ekonomska politika strateško vlogo neposrednih
investicij v tujino začela poudarjati šele v drugi polovici devetdesetih. Li-
beralizacija kapitalskih tokov je bila bolj kot zaradi prepričanja slovenske
vlade spodbujena zaradi približevanja EU in regulativi držav OECD in
pritiska s strani podjetij. Najprej so torej reagirala podjetja, povečala in-
vesticije v tujini, šele potem pa je s spodbudami in institucionalno pod-
poro (sklepanje bilateralnih investicijskih sporazumov in sporazumov o
dvojnem obdavčevanju) pričela tudi država. Sistematična podpora izhod-
ni intenacionalizaciji (poleg sporazumov tudi v obliki skladov in finanč-
nih spodbud) kljub nekaterim zgodnjim opozorilom podjetnikov in stro-
kovnjakov (npr. Svetličič, 1996) obstaja šele od leta 2000. 

Podjetja tako ocenjujejo, da je politika države preveč pasivna, tako pri
ustvarjanju pogojev kot pri spodbujanju investicij v tujino, kar omejuje
rast slovenskih multinacionalnih podjetij in upočasnjuje proces izhodne
internacionalizacije. Institucionalna podpora (sklepanje bilateralnih inve-
sticijskih sporazumov in sporazumov o dvojnem obdavčevanju) je po nji-
hovem mnenju prepočasna. Čeprav je država v 90-ih pospešila sklepanje
sporazumov, je večina podjetij investirala v tvegane države, preden so bili
z njimi sklenjeni sporazumi. Nekatere pomembne lokacije neposrednih
naložb v tujini (med državami naslednicami SFRJ) pa omenjenih spora-
zumov še vedno nimajo sklenjenih. Po ocenah podjetij so mnoge evrop-
ske države oblikovale svojim podjetjem boljše pogoje za izhodno interna-
cionalizacijo, saj se bolj zavedajo strateškega pomena vzpostavljanja
lastnih multinacionalnih podjetij. Največkrat kot zgledne primere držav
navajajo Finsko ali Portugalsko, ki sta izhodno internacionalizacijo pod-
pirali sistematično od izobraževanja do institucionalne podpore in spod-
bud.

Po mnenju podjetij bi lahko država več storila tudi na področju promo-
cije. Poleg razširjanja finančnih možnosti bi lahko uveljavila davčne olaj-
šave. Interni finančni viri, ki so prevladujoči vir za neposredne investijie
slovenskih podjetij, narekujejo obseg in hitrost izhodne internacionaliza-
cije, saj breme v celoti krijejo podjetja sama. Pohvale in pozitivno oceno
podjetja dajejo le Slovenski izvozni družbi (Jaklič in Svetličič, 2003: 265),
a tudi tu pričakujejo nadgradnjo storitev (razširitev trgov zavarovanja,
povišanje zavarovalnih vsot ipd.). Simbolični promocijski programi in ne-
zadovoljiva sistemska podpora po mnenju podjetij ne morejo prinesti
večjih rezultatov. Poleg same finančne podpore podjetja želijo tudi večjo
razpoložljivost in kakovost informacijskih virov.

Kot nezadovoljive podjetja ocenjujejo tudi obstoječe izobraževalne pro-
grame, ki ne dajejo poudarka na celostnem pristopu do izhodne interna-
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cionalizacije. Obstoječe izobraževanje nima ustreznih programov na tem
področju in prepočasi spreminja in prilagaja obstoječe vsebine, ki morajo
bolj ažurno dodati mednarodno komponento. Zato je potrebna sinteza
mnogih znanj in interdisciplinarni programi. Celostna strategija izhodne
internacionalizacije zagotovo zahteva več sodelovanja med vladnimi služ-
bami, izobraževalnimi ustanovami in podjetji. 

SKLEP

Kljub zgodnjim začetkom z neposrednimi investicijami v tujini, ki segajo
že v 60-ta leta, se je internacionalizacija slovenskega gospodarstva v de-
vetdesetih odvijala postopoma, skladno s predvidevanji prevladujočih
teoretičnih modelov. Čeprav podjetja vse hitreje dopolnjujejo načine
mednarodnega poslovanja in preskakujejo določene faze, je globalizacija
poslovanja povezana s postopnim procesom učenja, ki se kaže tako v
proizvodnem procesu (predvsem v visoki tehnologiji in kakovosti) kot
tudi usposabljanju zaposlenih. Neposredne naložbe v tujino so nujni in-
strument za globalno poslovanje. 

Konkurenci in šokom ob izgubi trgov izpostavljena podjetja so to ugo-
tovila že v zgodnji tranziciji, ko so prvi večji val investicij v tujino
spremljale tudi dezinvesticije in prestrukturiranje podjetij. V obdobju
konsolidacije sredi devetdesetih so največjo rast prispevali že obstoječi
investitorji (najuspešnejši izvozniki), ki so intenzivno širili in poglabljali
svojo mednarodno mrežo. Število podjetij z neposrednimi naložbami v
tujini se je povečalo šele konec devetdesetih let, ko je zabeležen drugi
večji val neposrednih investicij. 

Vrednostno so neposredne investicije v zadnji dekadi močno porastle,
toda delež podjetij, ki so sposobna tovrstne internacionalizacije, se je
zelo počasi povečeval. Tudi med temi so redka multinacionalna podjetja,
ki poslujejo zares globalno. Večinoma so se podjetja razvila v regionalne
multinacionalke. Najbolj globalna so postala podjetja z bogatimi izvozni-
mi izkušnjami. Kot najuspešnejše so se izkazale strategije globalnih niš
ter zasledovanje kupcev, ki so že sama globalna podjetja. Posebej na
trgih nekdanje SFRJ se je kot zelo uspešna strategija pokazala tudi »izko-
riščanje prednosti prvega«.

Prevladujoči tržni in strateški motivi dajejo podjetjem pričakovane re-
zultate. Z neposredno prisotnostjo si podjetja zagotovijo trg in tako pove-
čujejo izvoz in domačo proizvodnjo. Hkrati pospešijo proces prilagajanja
in razvijanja izdelkov in storitev ter izboljšujejo kakovost ter odzivnost
do strank. Na ta način se prestrukturirajo in povečujejo učinkovitost in
zalogo znanja, kar se preliva tudi v širše domače okolje.

V uvodu predstavljene predpostavke so v analizi potrjene. Številne po-
zitivne izkušnje z neposrednimi investicijami v tujini tako na ravni pod-
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jetij kot tudi na ravni gospodarstva bi morale kljub velikim tveganjem
spodbuditi podjetja in tudi ekonomsko politiko, da se dejavneje lotijo iz-
hodne internacionalizacije, saj ponuja pomemben vzvod povečevanja
konkurenčnosti, pospeševanja tranzicije in spoudbujanja razvoja. Uspeh
tranzicije je močno odvisen od uspešnosti internacionalizacije. Postati
multinacionalka v Sloveniji namreč ne pomeni le preživeti na tujih trgih,
ampak tudi preživeti doma. Da bi se sposobnost vzgajanja slovenskih
multinacionalk povečala, se mora vzgoja za internacionalizacijo ob da-
našnji globalizaciji prenesti že v šolske klopi.

Odlašanje s pristopom k internacionalizaciji in globalizaciji namreč
pomeni tveganje propada (tudi dosedaj uspešnih) podjetij ob nastanku
vse večjih tržišč v Zahodni in Vzhodni Evropi, na Daljnem vzhodu in
drugod, ker bodo to izkoristila druga podjetja iz razvitih držav, moti-
virana za globalno nastopanje. Tudi počasna internacionalizacija lahko
pomeni propad, če je izgubljena priložnost biti prvi, če ni pravočano
izkoriščeno in dopolnjeno znanje o trgih in če podjetniško specifične
prednosti, ki so že sedaj zadovoljive le na določenih trgih, zbledijo. 
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POLITOLOGIJA V SLOVENIJI: 
ZNANOST IN POKLIC 

DANICA FINK HAFNER IN TOMAŽ BOH1

UVOD

V prispevku predpostavljamo dvojno vlogo politologije – vlogo relativno
avtonomne akademske znanosti in njeno praktično poklicno vlogo v
družbi. Obe vlogi sta pomembni in se dopolnjujeta. Na tem mestu se
osredotočamo predvsem na politologijo kot poklic in njeno uveljavljenost
v slovenski družbi.

Govor o politologiji kot poklicu je tudi govor o profesionalizaciji politi-
ke. Ta ima več vidikov oziroma obrazov. Med njimi so v modernih druž-
bah najbolj očitni naslednji: a) vpliv znanstvenih ekspertiz na politično
odločanje in svetovanje političnim odločevalcem (o tem npr. Fink-Hafner,
2002, Kustec Lipicer, 2002); b) strokovno izšolano uradništvo in svetoval-
ci (o tem npr. Weber, 1992) in c) poklicno opravljanje političnih vlog –
poklicni politiki, ki za svoje ukvarjanje s politiko plačani (o tem npr.
Weber 1992; Herzog, 1992). 

V nadaljevanju se osredotočamo predvsem na vprašanja izobraževanja
politologov – strokovnjakov. Na podlagi podatkov Administracije FDV in
ankete med diplomanti politologije stare Družbenopolitične (DPS) in
dveh novih smeri Analiza politik in javna uprava (APJU) ter Teoretsko
analitske smeri (TA), izvedene v letu 2002, ugotavljamo naslednje:
• kakšen je interes za študij politologije v Sloveniji in v kolikšni meri so

diplomanti zadovoljni z njim, 
• kje se zaposlujejo politologi,
• katere so prednosti in katere so slabosti študija politologije glede na iz-

zive delovnih mest,
• v kolikšni meri omenjena študijska programa na FDV posredujeta zna-

nja, ki so koristna in uporabna na delovnih mestih politologov v Slove-
niji,
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Tomaž Boh pa mladi raziskovalec in doktorski kandidat na isti instituciji.
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• v kolikšni meri je poklic politologa uveljavljen v razmerju z drugimi
poklici, s katerimi tekmuje za delovna mesta,

• kakšne spremembe študijskega programa predlagajo diplomanti na
podlagi svojih delovnih izkušenj. 

Glede na to, da sta smeri APJU in TA nastali iz družbenopolitične smeri
(DPS) z reformo leta 1991, povsod tam, kjer je to mogoče, zbrane podat-
ke (Fink Hafner in Boh, 2002) primerjamo s podatki, zbranimi z anketo
med diplomanti DPS (Bibič, 1982). Pri tem je pomembno upoštevati tudi
spremembe družbenega konteksta. Po eni strani je modernizacija in de-
mokratizacija spodbudila razvoj politologije kot profesije, po drugi strani
pa si modernega in demokratičnega političnega sistema ni mogoče pred-
stavljati brez mnogoterih vidikov profesionalizacije politike – vključno z
delovanjem politologov kot analitikov in svetovalcev.

DVOJNA VLOGA POLITOLOGIJE V DRUŽBI

Politologija ne deluje v družbenem vakuumu. Še več – razvoj politologije
kot avtonomne znanstvene discipline je mnogo bolj odvisen od demokra-
tičnosti družbenega okolja kot razvoj katere koli druge znanosti. Nujen,
čeprav ne zadosten predpogoj za razvoj politične znanosti, je svoboda in
demokratičen politični sistem. Takšen sistem naj se namreč ne bi bal kri-
tičnega družboslovja (Newton in Vallès, 1991: 237). Politična slika sveta
se je v zadnjih petnajstih letih korenito spremenila. Nanjo je v pomem-
bni meri vplivalo oblikovanje demokratičnih sistemov v večini (po)socia-
lističnih držav. Spremenjeno družbeno okolje je omogočilo in do določene
mere tudi izzvalo nov razvoj politologije v deželah, ki so se v omenjenem
obdobju intenzivno ukvarjale z izzivi oblikovanja novih političnih usta-
nov. Razprave o demokraciji in politoloških spoznanjih o delovanju poli-
tičnih ustanov in igralcev so dodatno ogrele prve izkušnje o tem, da poli-
tičnih modelov ni mogoče enostavno prenašati v nove demokracije in da
ni mogoče pričakovati enake njihove učinke v posocialističnih okoljih kot
so jih ti proizvedli v drugačnih družbenih okoliščinah. Lecca (v Shesto-
pal, 1999:2) tako opozarja, da je na dnevni red prišla tudi dilema o uni-
verzalnosti oziroma nacionalni specifičnosti politične znanosti. V vsa-
kem primeru lahko navkljub nekaterim (regionalnim) podobnostim v
razvoju politologije opazimo tudi mnoge nacionalne posebnosti – in to ne
glede na to ali gre za »zahodno« ali »vzhodno« politologijo. Na to opozar-
jajo tudi orisi stanja in preteklega razvoja politologije po posameznih
državah (npr. članki v reviji European Journal of Political Research).

Poleg zunanjih (družbenih) dejavnikov pa na razvoj politologije vpliva-
jo tudi interni dejavniki. Politologija se namreč oblikuje tako v komunika-
ciji z družbenim okoljem kot tudi prek notranje komunikacije med raz-
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ličnimi teoretskimi pristopi, šolami. Glede na to, da se v prispevku doti-
kamo predvsem omenjenih razmerij v Sloveniji, v sliko 1 nismo vključili
mnogoravninskega komuniciranja med nacionalno in nadnacionalno
ravnijo družbenega in politološkega komuniciranja. 

Slika 1: Razmerja znotraj politologije ter med politologijo in družbo 

Opomba: slika je oblikovana na podlagi Newton, K., Valles, J. M. (1991).

Smith (2000) označuje dvojno življenje politologije (notranje akademsko
in družbeno) kot dve različni, nasprotujoči si poziciji te znanosti. Po eni
strani je politologija nabor praktičnega znanja, usmerjenega predvsem v
prakso in manj v teorijo. Politologi, ki delujejo praktično, naj bi bili pred-
vsem vešči umetnosti politične presoje, kako primerno ukrepati v speci-
fičnih okoliščinah. Po drugi strani pa je politologija znanost, ki išče izčrp-
ne in splošne razlage za določene pojave v družbi. Smith to dvojnost
politologije strogo ločuje in opozarja, da se politologom izbira ene od
obeh usmeritev vsiljuje. Akademiki in praktiki po njegovem mnenju razvi-
jajo dve zelo različni strokovni identiteti. Če akademiki predvsem mode-
liranjo in testirajo hipoteze na univerzah in raziskovalnih inštitutih, se
praktiki izven akademskega okolja neposredno vključujejo v procese ob-
likovanja in izvajanja javnih politik na vseh političnih ravneh, nekateri
od njih pa delujejo tudi v zasebnem sektorju. 

Smithova črno-bela slika dveh vlog politologije ima v praksi vse manj
kredibilnosti, ostaja pa pomemben opomnik zgodovinskih teženj v raz-
voju politologije in njene družbene relevantnosti. Predstava o mestu neke
znanstvene discipline znotraj akademskega in tudi siceršnjega družbe-
nega konteksta je namreč ključnega pomena za razvoj znanstvene disci-
pline. Čeprav je profesionalizacija znanstvene discipline (razvoj lastne
terminologije in konceptov, lastnih raziskovalnih vprašanj in metod, si-
stema vrednot in stanovske hierarhije) nujna, ta prinaša tudi nevarnosti –
opuščanje komuniciranja z okolico. »Insiderji« tako vse več časa porabijo
za medsebojno komuniciranje in s tem izgubljajo stik z realnostjo (New-
ton, Vallès, 1991, 232). S tem tudi zanemarjajo poslanstvo politologije kot
uporabne znanosti, ki naj bi prispevala k razvoju demokracije in družbe-
ne blaginje.

XXČETRTI DEL XX

DRUŽBA

POLITOLOGIJA

Teoretična
šola

1

Teoretična
šola

2



290

Diplomanti oziroma študijski programi so lahko vezni člen med avtonomno
akademsko znanostjo in med uporabno znanostjo. Programe namreč še vedno v
največji meri oblikuje akademska elita, ki pa potrebuje povratne informacije o
tem, koliko so izobraževalni programi družbeno relevantni. 

OD AKADEMSKEGA PRIZNANJA DO POKLICNE UVELJAVITVE 
V SLOVENIJI

Razvoj politologije v Sloveniji od šestdesetih let dvajsetega stoletja naprej
je pomenil odgovor na »ekonomizem«, ki rad potiska kompleksno proble-
matiko družbenega razvoja na periferijo (Bibič, 1986: 1041) in deloma
tudi na pravniški normativistični pogled na delovanje političnega siste-
ma. Že v zgodnjem obdobju akademskega razvoja so ustanovitelji polito-
logije na Slovenskem celostno gledali na cilje politologije. Bibič (1984:
1034) je tako zapisal, da je cilj politologije uresničiti vse štiri bistvene
funkcije znanosti, in sicer: deskriptivne in pojasnjevalne, politično-kul-
turne, tehnično–praktične in prognostične. V takšnih okoliščinah je
dozorevala tudi zamisel reforme študijskega programa politologije, ki je
gradila med drugim tudi na ugotovitvah raziskave med diplomanti druž-
benopolitične smeri – DPS (Bibič, 1982) – na večji usmerjenosti v moderno
uporabno politologijo ter na pomenu metodologije in analitičnih znanj.

Usmerjenost v potrebe, ki so jih prinesle družbene reforme v osemde-
setih letih prejšnjega stoletja ter družbeni položaj politologije (oporeka-
nje potrebnosti politologije s strani nekaterih jugoslovanskih partijskih
funkcionarjev, ogroženost študija zaradi pomanjkanja študentov v Slove-
niji, splošna zaznava politologije kot nečesa nepotrebnega, kot nečesa,
kar lahko počne vsak, in nenazadnje enačenje politologije s politiko), je
pripeljala do tranzicijske reforme študija. Reforma se je pričela izvajati v
letu 1991. Nekdanja družbenopolitična smer se je razvila v dve novi
smeri – a) Smer analiza politik in javna uprava (APJU) (razvijanje novega
modernega poklica politologa – strokovnjaka za delo na različnih po-
dročjih javne uprave, v političnih ustanovah, različnih javnih sistemih in
analitičnih enotah) in b) Teoretsko analitsko smer (TA) (teoretično metodo-
loški študij, namenjen predvsem študentom, ki nameravajo ostati v aka-
demski sferi na univerzi ali kaki drugi podobno raziskovalno usmerjeni
ustanovi). Pridružili sta se že prej obstoječima študijskima smerema, ki
sta v novih okoliščinah neodvisne slovenske države pridobili nove vse-
binske razsežnosti in nova družbena statusa – mednarodnim odnosom in
obramboslovju. Skupaj z njima sta oblikovali Oddelek za politične vede
na FDV. Katedri za mednarodne odnose in obramboslovje imata dokaj
avtonomno notranjo identiteto in zunanjo javnost, s katero sodelujeta. K
disciplinarnemu razločevanju pa prispeva tudi raziskovalna avtonomija
(Center za politološke raziskave, ki združuje raziskovalce iz smeri TA in
APJU; Center za preučevanje mednarodnih odnosov ter Center za
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obramboslovne študije) in profesionalna identiteta (različna strokovna
združenja). Zaradi omenjenih posebnosti mednarodnih odnosov in
obramboslovja se v nadaljevanju omejujemo le na teoretsko-analitsko po-
litologijo ter analizo politik in javno upravo.

Politologija se je v desetletnem obdobju po koreniti reformi študija in
novi vlogi, ki jo je študij politologije pridobil z vzpostavitvijo samostojne
slovenske države, uspela konsolidirati v slovenskem akademskem pro-
storu, še vedno pa je v družbi pogosto neprepoznavna. Neredko se enači
s političnim delovanjem in je zaradi tega občasno deležna tudi vnaprejš-
njih negativnih oznak ali pa je preprosto proglašena za nekaj »nepotreb-
nega« in »nepomembnega«. Ali je ta podoba politologije prava? Koliko se
je uveljavila v akademskem pogledu, ugotavljamo na drugem mestu (npr.
Fink Hafner, 2002b in 2002c), v tem prispevku pa si bomo ogledali podo-
bo, kot jo slikajo po lastnih izkušnjah diplomanti politologije.

POLITOLOGI O POLITOLOGIJI KOT POKLICU NA SLOVENSKEM

Družbeni kontekst se je od časa izvedbe prve ankete med diplomanti
Družbeno politične smeri na takratni Fakulteti za sociologijio, politične
vede in novinarstvo – FSPN v Ljubljani (Bibič, 1982) zelo spremenil.
Kljub temu lahko opazimo nekatere stalnice v ocenah diplomantov o us-
treznosti in uporabnosti študijskih programov. Čeprav neposredna pri-
merjava raziskovalnih ugotovitev v dveh časovnih točkah (1982 in 2002)
pretežno metodološko ni mogoča, bomo vendarle poskušali tam, kjer je
to mogoče, vključiti v analizo tudi časovno primerjalno razsežnost. Veči-
na v prispevku predstavljenih podatkov je bila zbrana z anketo med di-
plomanti politologije (stare Družbenopolitične smeri in dveh novih smeri
– Analize politik in javne uprave ter Teoretsko analitske smeri). Anketa
je bila opravljena v okviru Centra za politološke raziskave (Fink Hafner
in Boh, 2002). Želeli smo ugotoviti predvsem naslednje: 
• kakšna delovna mesta zasedajo diplomanti politologije, 
• v kolikšni meri so zadovoljni s študijem, ki so ga zaključili in 
• z možnostmi poklicnega uveljavljanja,
• kako se politologi na trgu delovne sile soočajo s tekmeci, še zlasti »tra-

dicionalnimi« (kot so npr. pravniki in ekonomisti). 

Po pošti je bilo vrnjenih 115 vprašalnikov – 49,2 % vseh uspešno poslanih
vprašalnikov.2 Izpolnjeno anketo je vrnilo 32 diplomantov Družbeno po-
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2 Vprašalnik smo poslali 256 diplomantom treh smeri (DPS, APJU in TA), ki so diplo-
mirali do vključno leta 2001. 18 vprašalnikov je bilo vrnjenih pošiljatelju zaradi na-
pačnega naslova. Na podlagi tega podatka sklepamo, da je bilo uspešno dostavljenih
238 vprašalnikov. Izvedbo ankete so tako ovirale težave pri zbiranju naslovov diplo-
mantov politologije, zastarelost in nepopolnost naslovov. Mnogi diplomanti so se
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litične smeri, 15 diplomantov Teoretsko analitske smeri in 65 diploman-
tov APJU-ja, trije pa niso navedli študijske smeri. 

Gibanje vpisa na študij politologije in število diplomantov

Na prehodu v demokracijo se je v razpravah o prenovi študijskih progra-
mov na FSPN/FDV dilema o glavnem smotru politologije znova aktualizi-
rala. Ali je politologija predvsem znanstvena disciplina ali pa predvsem
praktičen poklic – je vprašanje, ki se je slovenski politologiji zastavljalo
že v osemdesetih letih, ko je vpis v politološki program družbenopolitič-
ne usmeritve dosegel kritično majhen obseg. Njegov izziv se je konec
osemdesetih let dvajsetega stoletja še stopnjeval in prispeval k reformi
politoloških izobraževalnih programov. Prvi bežni pogled na učinke re-
forme pokaže velik porast prijav (interesa študentov), in sicer predvsem
za APJU. Zrasel je ne le obseg vpisanih rednih študentov, temveč tudi
izrednih. Razmerje med tema dvema skupinama je bilo doslej med dru-
gim tudi rezultat slovenske državne politike pa tudi politike matične fa-
kultete in matičnih kateder. Paradoks, ki spremlja študij politologije v
zadnjem obdobju v razvitem delu sveta, vse bolj pa tudi v Sloveniji, je na-
slednji: »kljub vedno večjemu razočaranju nad politiko, vedno večje število ma-
turantov izbira za svojo stroko politično znanost, in to ne glede na možnosti za
kariero« (von Beyme, 1997: 119).

Število študentov, vpisanih v prvi letnik vseh politoloških smeri, se je
v obravnavanem obdobju močno povečalo, in sicer od 133 študentov v
študijskem letu 1987/87 na 453 v letu 2002/03. Glede na to, da podatki za
posamezne smeri niso dostopni, lahko le posredno sklepamo o gibanju
vpisa na smeri APJU in TA. Če posredno sodimo po podatkih o diplo-
mantih (preglednica 1), je smer APJU pritegnila precej več študentov kot
TA. Porast števila diplomantov analiziranih politoloških smeri je izrazit
od leta 1997 naprej (slika 3). Do konca leta 2002 je na smereh DPS, TA in
APJU skupaj diplomiralo 337 študentov. Med vsemi diplomanti je še
vedno več kot polovica diplomantov starih smeri (splošna smer in DPS).

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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Slika 2: Vpis študentov v prvi letnik študija politologije* 
po posameznih letih

Vir: Referat FDV, 2003.
* Glede na to, da so za nekatera leta dostopni samo agregirani podatki, zaradi primerljivosti podatkov predstavljamo podatke o
vpisu v prvi letnik vseh štirih študijskih smeri v okviru oddelka za politologijo (TA, APJU, obramboslovje in mednarodni odnosi). 
Na sliki 2 je prikazano gibanje števila vpisanih študentov v prvi letnik študija politologije. Podatki za študijska leta 1989/90,
1990/91 in 1991/92 niso dostopni.

Preglednica 1: Število diplomantov po posameznih smereh in leto prve
diplome 

število diplomantov do leto prve diplome
vključno leta 2002

Splošna – brez smeri 228 1963
Družbenopolitična smer 121 1980
Analiza politik in javna uprava 178 1996
Teoretsko analitska smer 38 1997
skupaj 565
Vir: Referat FDV, 2003.

Slika 3: Število diplomantov APJU in TA po posameznih letih

Vir: Referat FDV, 2003.
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Kot kaže slika 3, so prvi študenti TA diplomirali šele leta 1997, njihovo
skupno število pa je v primerjavi z APJU relativno zelo majhno. Na TA
letno diplomira od enega (leta 1997) do enajst študentov (leta 2002). Veči-
na študentov analiziranih novih dveh smeri diplomira na smeri APJU, ki
je bila ob reformi 1991 zamišljena kot študijska smer s pomembnimi teo-
retskimi in metodološkimi znanji ter (za razliko od TA) tudi z znanji in
veščinami moderne politologije, uporabnimi predvsem pri delu v javni
upravi in v velikih javnih sistemih. Na podlagi podatkov o diplomantih
lahko deloma sklepamo tudi o strukturi vpisanih študentov (Slika 4). Ti
kažejo, da študenti ne prihajajo enakomerno iz vseh slovenskih regij. 

Slika 4: Diplomanti politologije po regijah 

Sestava diplomantov glede na njihovo izvorno regijo se v zadnjih dvajse-
tih letih ni radikalno spremenila. V obeh časovnih točkah največji delež
diplomantov prihaja iz osrednjeslovenske regije, v katero sodi Ljubljana
(upravno središče nekdanje SR Slovenije in od osamosvojitve naprej pre-
stolnica nove neodvisne države!) in gorenjske regije. Drugi dve večji sku-
pini diplomantov sta doma v savinjski in podravski regiji (mesti Celje in
Maribor!). Pri tem izstopajo podatki o tem, da je več kot polovica (53,3 %)
diplomantov teoretsko analitske smeri doma v osrednjeslovenski regiji,
diplomanti APJU-ja pa so enakomerneje razporejeni glede na izvorno re-
gijo, kot to velja za DPS in TA.
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Značilnosti študija politologije in ocena njegove uporabnosti

Ocena študija politologije

Mnenje diplomantov o študiju je pomembno pri razvijanju in dopolnje-
vanju študijskih vsebin. V delovnem okolju po končanju študija se na-
mreč pokaže, katera med študijem pridobljena znanja so pomembna in
uporabna. V nadaljevanju navajamo ocene diplomantov o tem, katera
znanja so se po njihovih izkušnjah izkazala kot taka, katera pa se jim
zdijo odvečna oziroma je bilo njihovo posredovanje neprimerno ali neza-
dostno. Velik del vseh anketiranih diplomantov je zadovoljen z izborom
študija politologije. Kar 67 % vprašanih bi se ponovno odločilo za študij
politologije, 33 % pa jih svoje izbire ne bi ponovilo. 44,9 % jih je nasploh
zadovoljnih s »pravim znanjem«, 18,1 % pa jih ocenjuje, da so z dodi-
plomskim študijem pridobili dobro osnovo za nadaljnji študij. Splošnim
ocenam so diplomanti dodali še ocene posamičnih značilnosti študija.
Respondente smo spraševali po oceni ustreznosti enajstih vsebinskih po-
dročij, in sicer:
• interdisciplinarne zasnovanosti;
• uravnoteženosti zgodovinskih in sodobnih tematik;
• obravnave tematik, ki se nanašajo na Slovenijo;
• obravnave tematik, ki se nanašajo na svet kot celoto;
• obravnave tematik, ki se nanašajo na EU;
• razmerja med domačimi in tujimi tematikami;
• študija kot podlage za nadaljnji študij;
• razvijanja pravilnega pisnega izražanja;
• usposabljanja za javno ustno nastopanje;
• usposabljanja za analitično delo;
• usposabljanja za pedagoško delo.

Iz slike 5 je razvidno, da so diplomanti najpogosteje »srednje zadovoljni«
s »svojim« študijem politologije. Povprečni indeks zadovoljstva3 je 5,67.
Pri tem pa so očitne tudi razlike med diplomanti različnih analiziranih
študijskih smeri. Posebej izstopa »razdvojenost« diplomantov TA, ki se
redkeje odločajo za srednjo oceno in se bolj razločujejo v dve skupini
(podpovprečno in nadpovprečno zadovoljni).
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3 Zadovoljstvo so respondenti lahko izrazili na devetstopenjski lestvici (od 1–9), kjer
je 1 pomenila popolno nestrinjanje oz. nezadovoljstvo in 9 popolno strinjanje oziro-
ma zadovoljstvo. Na podlagi seštevka odgovorov pri posameznih kategorijah smo
izračunali indeks zadovoljstva s študijem – povprečno oceno vseh odgovorov.
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Slika 5: Zadovoljstvo s študijem, izraženo v »indeksu zadovoljstva« 

Študij politologije – prednosti in slabosti

Študij politologije ne sme biti statičen. Omenili smo že, da družbeno
okolje odločilno vpliva na politologijo. In vendar so tudi politologi, ko
opravljajo svoj poklic, del družbe. Diplomanti so vsekakor tisti, ki lahko
kompetentno sodijo o prednostih in slabostih študija politologije. Diplo-
manti, ki so zaposleni znotraj akademske sfere, so mnogokrat slabo sez-
nanjeni s potrebami »zunanjega« sveta. Zato so ocene diplomantov, ki
delajo v neakademskih okoljih, še toliko bolj pomembne. 

a) Prednosti
Prednosti študija politologije na Fakulteti za družbene vede, kot jih (ne
glede na študijsko smer) vidijo diplomanti, so predvsem v interdiscipli-
narni zasnovi študija in pridobljenih analitičnih veščinah. Pomemben de-
lež vprašanih je ocenil, da je znanje, ki so ga pridobili s študijem na FDV,
koristno. 54,3 % vseh vprašanih (ne glede na smer) je izbralo odgovor 7,8
ali 9,4 medtem ko jih je 14,6 % izbralo nasprotno oceno (1, 2 ali 3). Znanja
in veščine, ki jih vprašani najbolj cenijo, so naslednja: analitična znanja
(32,6 %), praktično – politično upravljalska znanja (26,2 %), teoretična
znanja (18,2 %), znanje tujih jezikov (15,5 %) in drugo (7,5 %). 

Pri ocenjevanju posameznih značilnosti študija so očitne razlike po štu-
dijskih smereh. Diplomanti obeh novi smeri (APJU in TA) sicer v večji
meri kot diplomanti stare DPS pozitivno ocenjujejo svoja študija kot vse-
binsko uravnotežena (zlasti glede na razmerja med zgodovinskimi in so-
dobnimi tematikami, prisotnosti tem o Sloveniji in Evropi), obenem pa
so bolj kritični do svojih študijev kot diplomanti stare DPS, ko ocenjujejo
razvoj veščin javnega nastopanja in veščin poučevanja v njihovem dodi-
plomskem študiju. 
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rabno.
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Preglednica 2: Ocene značilnosti študijskih programov

Značilnosti študijskega smer 1 + 2 + 3 % 4 + 5 + 6 % 7 + 8 + 9 %
programa
Vsebina:
Interdisciplinarna zasnova S 14 12,4 41 36,3 58 51,3

D 2 6,3 14 43,8 16 50,0
T 1 6,7 3 20 11 73,3
A 10 15,6 23 35,9 31 48,4

Uravnoteženost med S 16 14,2 48 42,5 49 43,4
zgodovinskimi in D 8 25,0 13 40,6 11 34,4
sodobnimi temami T 3 20,0 3 20,0 9 60,0

A 5 7,8 30 46,9 29 45,3
Teme o Sloveniji S 34 30,0 38 33,6 41 36,3

D 17 54,8 6 19,4 8 25,8
T 4 26,7 5 33,3 6 40,0
A 11 16,9 27 41,5 27 41,5

Svetovne tematike S 15 13,3 51 45,1 47 41,6
D 8 19,4 13 41,9 12 38,7
T 1 6,7 5 33,3 9 60,0
A 8 12,3 32 49,2 25 38,5

EU tematike S 38 37,3 29 28,4 37 36,3
D 15 71,4 5 23,8 1 4,8
T 2 13,3 2 13,3 11 73,3
A 18 27,7 22 33,8 25 38,5

Ravnotežje med domačimi S 28 25,0 51 45,5 33 29,5
in svetovnimi tematikami D 12 38,7 9 29 10 32,3

T 4 28,6 6 42,9 4 28,6
A 11 16,9 35 53,8 19 29,2

Veščine: 1 + 2 + 3 % 4 + 5 + 6 % 7 + 8 + 9 %
Pisno izražanje S 24 21,4 38 33,9 51 45,5

D 5 16,1 11 35,5 15 48,4
T 13 20,0 3 20,0 9 60,0
A 5 23,4 22 34,4 27 42,2

Javno ustno nastopanje S 28 24,8 38 33,6 47 41,6
D 4 12,9 10 32,3 17 54,8
T 6 40,0 5 33,3 4 26,7
A 17 26,2 23 35,4 25 38,5

Analitične veščine S 12 10,6 34 30,0 67 59,3
D 3 9,7 7 22,6 21 67,7
T 0 0,0 5 33,3 10 66,7
A 8 12,3 22 33,8 35 53,8

Veščine poučevanja S 40 37 43 39,8 25 23,1
D 9 32,1 8 28,6 11 39,3
T 3 21,4 6 42,9 5 35,7
A 27 42,2 28 43,8 9 14,1

Osnova za nadaljnji študij:
Dobra osnova za S 11 11,2 28 28,6 59 59,2
nadaljnji študij D 2 7,4 8 29,6 17 63,0

T 0 0,0 0 0,0 12 100,0
A 8 14,0 19 33,3 30 52,6

*S = skupno povprečje, D = DPS, T = TA, A = APJU.
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Pomembne so tudi razlike med ocenami diplomantov dveh novih smeri.
Diplomanti TA poudarjajo predvsem, da je je njihov študij interdiscipli-
narno zasnovan, uravnoteženo obravnava zgodovinske in sodobne teme,
svetovne in EU tematike (ta študij vsebuje tudi poseben grozd »evropskih
predmetov«!), ponuja analitične veščine in je dobra osnova za nadaljnji
študij. Diplomanti APJU podpovprečno ocenjujejo interdisciplinarno za-
snovanost (implicitno torej večjo profiliranost) »svojega« študija, manj
ocenjujejo svoj dodiplomski študij kot dobro podlago za nadaljnji študij,
bolj so tudi kritični glede ponujenih analitičnih veščin in veščin poučeva-
nja.

Zelo zgovorno je tudi mnenje vprašanih o pomembnosti oziroma korist-
nosti opravljanja strokovne prakse (slika 6). Kar 60 % vseh vprašanih je oce-
nilo, da je le-ta zelo koristna, 28,7 % pa jih je opozorilo, da je strokovna
praksa sicer lahko koristna, vendar pa ni vedno tako. Kakovost strokov-
ne prakse je po njihovem mnenju odvisna od ustreznosti delovnega oko-
lja, kjer jo študent opravlja, pa tudi od strokovne usposobljenosti men-
torja. Samo 10 % vprašanih je kategorično ocenilo, da je strokovna
praksa nekoristna. 

Slika 6: Koristnost opravljanja strokovne prakse

b) Pomanjkljivosti 
Na »odprto« vprašanje o tem, ali so se anketiranim v času študija zdele
katere vsebine odvečne in neuporabne, so diplomanti različnih študij-
skih smeri odgovarjali precej različno (preglednica 3). 

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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Preglednica 3: Neuporabne oziroma odvečne vsebine – odgovori na 
»odprto« vprašanje (v stolpcih je navedeno absolutno 
število odgovorov, v oklepajih pa odgovori v odstotkih)

povprečje DPS TA APJU
veliko 4 (4,6) 2 (7,1) 0 1 (2,0)
jih ni 40 (46,5) 11 (39,2) 3 (30,0) 25 (54,3)
preživele vsebine 12 (13,6) 11 (39,2) 0 1 (2,1)
nekateri politološki predmeti 13 (15,1) 4 (14,3) 4 (40,0) 5 (10,9)
nekateri nepolitološki predmeti 17 (19,6) 0 3 (30,0) 14 (30,4)

Anketiranci pretežno ocenjujejo, da nove študijske smeri ne vsebujejo
preživelih vsebin, ki bi izvirale iz prejšnjega sistema. Kar 39 % diploman-
tov DPS se je namreč pritoževalo nad preživelostjo študijskih vsebin, na
ta problem pa sta opozorila le 2 % diplomantov APJU in niti en anketirani
diplomant TA. Diplomanti TA so zelo kritični do nekaterih politoloških
predmetov, obe novi smeri (TA in APJU) pa po mnenju diplomantov vse-
bujeta neuporabne oziroma odvečne nepolitološke predmete. 

Najpogostejše kritike študijskih vsebin (odgovori na »odprto« vprašanje
– preglednica 4) so bile usmerjene na zastarelo vsebino posameznih
predmetov (diplomanti novih smeri so nekoliko bolj kritični kot diplo-
manit stare DPS!), zastarele knjige (pritožba stare DPS – 31 %!), premalo
sodobnih tematik (12 % – ni bistvenih razlik med tremi smermi), težave
pri izvajanju predmetov (10 % – ni bistvenih razlik med tremi smermi),
premalo povezovanja s tujino (predvsem pritožba stare DPS), premalo
tematik o Sloveniji (bolj poudarjeno pri diplomantih TA), premalo EU
tematik (samo diplomatni APJU!) in preveč teorije (nekaj odstotkov pri
DPS in APJU, nič pa pri TA!). 

Preglednica 4: Kritike vsebine študijskega programa 
(odgovori na »odprto« vprašanje)

povprečje DPS TA APJU
brez pripomb 14 (15,4 %) 3 (10,3 %) 3 (27,3 %) 8 (16,7)
zastarele knjige 16 (17 %) 9 (31 %) 1 (9 %) 6 (12,5)
preveč teorije 5 (5 %) 1 (3,4 %) 0 3 (6,3)
premalo EU tem 6 (6,6 %) 0 0 6 (12,5)
premalo SLO tem 7 (7,7 %) 0 3 (27,3 %) 4
premalo sodobnih tem 11 (12 %) 4 (13,8 %) 1 (9 %) 6 (12,5)
premalo sodelovanja s tujino 7 (7,7 %) 4 (13,8 %) 0 3 (6,3)
zastarele vsebine 16 (17,6 %) 4 (13,8 %) 2 (18,1 %) 8 (16,7)
težave z izvajanjem 9 (9,9 %) 4 (13,8 %) 1 (9 %) 4 (8,3)
SKUPAJ 91 29 11 48

Odgovori respondentov na vprašanje o slabostih študija (preglednica 5)
kažejo na izrazito kritičnost diplomantov stare DPS in nove APJU (ocene,
da je študij napačno zasnovan!). Čeprav so anketirani diplomanti relativ-

XXČETRTI DEL XX



300

no zadovoljni s svojim študijskim programom, pa so hkrati izjemno kri-
tični zaradi njegove neprepoznavnosti. Podatki ankete nekoliko bolj
kažejo še na problem neprepoznavnosti študija in nekaterih slabih profe-
sorjev pri TA in na problem neustreznih seminarskih nalog, premalo
prakse ter problem množičnega študija pri APJU. 

Preglednica 5: Slabosti študija politologije

povprečje DPS TA APJU
brez pripomb 2 (1,8) 1 (4,2) 0 1 (1,4)
napačno zasnovan študij 33 (29,5) 9 (37,5) 1 (7,8) 21 (28,8)
neustreznost seminarskih n. 8 (7,1) 1 (4,1) 0 7 (9,6)
neprepoznavnost študija 30 (26,8) 3 (12,5) 8 (61,5) 19 (26,0)
potrebne več prakse 198 (16,9) 7 (29,2) 1 (7,8) 11 (15,1)
slabi profesorji 15 (13,3) 3 (12,5) 3 (23,0) 9 (12,3)
množičnost 5 (4,6) 0 0 5 (6,8)

112 24 13 73

Uveljavljenost politološkega poklica

a) Primernost zaposlitev diplomantov politologije glede na stopnjo izo-
brazbe

Podatki ankete kažejo, da, v celoti gledano, le majhen delež politolo-
gov dela na stopnji njihove izobrazbe neustreznem delovnem mestu. Več
kot 80 % vprašanih namreč dela na delovnem mestu, kjer je zahtevana
najmanj VII. stopnja izobrazbe. Samo 4,7 % vseh vprašanih se je po di-
plomi zaposlilo na delovnem mestu, za katerega zadostuje srednješolska
izobrazba. Pri tem se zdi, da so diplomanti TA-ja v nekoliko slabšem po-
ložaju kot diplomanti drugih dveh smeri (preglednica 6).

Preglednica 6: Zahtevana stopnja strokovne izobrazbe na prvem 
delovnem mestu

povprečje DPS TA APJU
V. stopnja 4 1 1 2

(4,7) (3,2) (9,1) (4,8)
VI. stopnja 10 3 2 4

(11,6) (9,7) (18,2) (9,5)
VII. stopnja 72 27 8 36

(83,7) (87,1) (72,7) (85,7)

Podatki ankete tudi kažejo, da je za prvo zaposlitev ključnega pomena
sodelovanje študentov s potencialnimi delodajalci že v času študija. Kar
polovica anketiranih diplomantov je občasno delala pri svojem prvem
delodajalcu že pred diplomo. Približno enak delež jih je pri prvem delo-
dajalcu iskalo tudi različne informacije za izdelavo seminarskih nalog in
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diplomskega dela. Strokovna praksa je po mnenju diplomantov najprimer-
nejša pot za seznanjanje s praktičnim strokovnim delom in še posebej za
spoznavanje možnih bodočih delodajalcev. 

b) Javni ali zasebni sektor?
V katerem sektorju se pretežno zaposlujejo politologi – ali je to javni ali
zasebni sektor? Glede na osnovno usmeritev in nabor znanja s področja
javne uprave in analize politik je pričakovati, da večina diplomantov zač-
ne svojo kariero v javnem sektorju. 

Preglednica 7: Sektor zaposlitve

prva zaposlitev ( %) sedanja zaposlitev ( %)
DPS TA APJU DPS TA APJU

javni sektor 90,3 63,6 78,6 73,3 54,5 81,0
zasebni sektor 9,7 36,4 21,4 26,7 45,5 19,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da je povprečno 80 % diplomantov vseh
analiziranih smeri našlo svojo prvo zaposlitev v javnem sektorju. Odsto-
tek zaposlenih v javnem sektorju je visok tudi pri trenutni zaposlitvi. Di-
plomanti ostajajo na delovnem mestu daljše obdobje, saj kar 53,5 % res-
pondentov ni nikoli zamenjalo zaposlitve. Druga značilnost zaposlovanja
politologov pa je velika razlika med diplomanti DPS in diplomanti dveh
novih smeri (TA in APJU). Podatki ankete kažejo na premik pomembne-
ga deleža diplomantov v zasebni sektor.5 Medtem ko se je v prvi skupini
(DPS) kar 90 % diplomantov prvič zaposlilo v javnem sektorju, je v drugi
skupini diplomantov (TA in APJU) takšnih samo 75 %. Ta premik je še
posebej izrazit pri diplomantih TA! Podatki o sedanjih zaposlitvah nada-
lje kažejo tudi večjo »zasidranost« diplomantov APJU v javnem sektorju,
kot to velja za diplomante stare DPS.

c) Uporabnost politoloških znanj na delovnem mestu
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5 Na tem mestu ne moremo podrobneje analizirati razlogov za ta premik. Hipotetično
pa bi lahko nanizali naslednje: spremenjeni pogoji na trgu delovne sile, razvoj za-
sebnega sektorja, večja privlačnost zaposlitve v zasebnem sektorju, povečanje števi-
la diplomantov, ki tekmujejo za omejeno število delovnih mest v javni upravi. 
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Slika 7: Splošna ocena uporabnosti politoloških znanj 
na delovnem mestu

Povprečna ocena uporabnosti politoloških znanj na delovnem mestu je
5,59 na lestvici od 1 do 9, kjer 1 pomeni zelo neuporabno in 9 zelo upo-
rabno. Če uporabnost primerjamo z zadovoljstvom s študijem (indeks za-
dovoljstva), lahko vidimo, da je ocena uporabnosti nekoliko nižja (5,67),
obe pa kažeta na relativno zadovoljstvo s študijem. Ocene diplomantov
se razlikujejo glede na smer študija. V celoti gledano, so najbolj zadovolj-
ni diplomanti TA (čeprav so pri tem nekoliko razdvojeni), najmanj, če-
prav še vedno relativno precej zadovoljni, pa diplomanti APJU. 

Za prenovo in razvoj študija je pomembna povratna informacija diplo-
mantov o tem, katera znanja so po njihovih izkušnjah najbolj uporabna
za delo v delovnem okolju. Respondenti so kot najbolj uporabne označili
naslednje grozde znanj: analitična, praktična politološko upravljalska in
teoretična znanja ter tuje jezike (slika 8).

Slika 8: Struktura uporabnih znanj in veščin 
(vsi respondenti – ne glede na smer študija)

Ocene anketiranih pa se deloma razlikujejo glede na študijsko smer (pre-
glednica 8). Zdi se, da diplomanti APJU (v primerjavi z diplomanti dru-
gih dveh smeri) bolj zaznavajo več različnih grozdov znanj, ki jih hkrati
potrebujejo pri svojem delu. V primerjavi s TA tudi mnogo bolj poudarja-
jo potrebo po praktičnih političnih upravljalskih znanjih. S tem imenom
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smo poimenovali naslednje zvrsti navedb anketirancev pri »odprtem«
vprašanju: praktične veščine in analitična znanja; politični marketing;
upravljalska znanja; analizo aktualnih političnih dogodkov; prakso v po-
litičnih institucijah; predavanja ljudi, ki se s politiko ukvarjajo v praksi;
politološko prakso v državni upravi in lokalnih skupnostih; praktična
znanja o vodenju. Zdi se, da se približujejo tipu politologov, katere Von
Beyme (1997) označuje z imenom »praktični generalisti«.6

Preglednica 8: Struktura uporabnih študijskih znanj po smereh

analitična teoretična jeziki praktična – pol.
DPS 20 (40 %) 11 (22 %) 4 (8 %) 15 (30 %)
TA 10 (43 %) 4 (17 %) 6 (26 %) 3 (13 %)
APJU 30 (31 %) 18 (18 %) 19 (19 %) 31 (32 %)

Prednosti in slabosti študija politologije na FDV-ju 
glede na delovne izkušnje politologov

Posebnosti politoloških znanj do določene mere pogojujejo tudi okolje, v
katerem se politologi lahko zaposlujejo. Poklicni profili, ki se pojavljajo v
istih delovnih okoljih ali pa zanje velja celo tradicionalno prepričanje, da
so najbolj primerni za ta delovna mesta, so v nekaterih pogledih tekmeci
politologom. Hkrati, ko politologi stopajo v stik z drugimi poklicnimi
profili, spoznavajo tudi prednosti in slabosti svojega poklicnega profila.
Glede na to, da je politologija mlajša od večine strokovnih profilov v nji-
hovem delovnem okolju, se zastavlja vprašanje, kakšna razmerja se obli-
kujejo med starimi in novimi poklicnimi skupinami. 

In kateri so poklici, s katerimi politologi najpogosteje stopajo v stik na
delovnem mestu? V raziskavi smo diplomante spraševali po treh najpo-
gostejših poklicnih profilih v njihovem delovnem okolju. Iz preglednice 9
vidimo, da ekonomisti in pravniki tvorijo dve največji poklicni skupini v
okoljih, kjer delajo politologi. Ti poklicni skupini sta »naravna« konku-
renca politologom, saj zaradi starejše uveljavljenosti in boljše prepoznav-
nosti pogosto zasedajo tudi delovna mesta, kjer bi politologi verjetno
lahko bili strokovno ustreznejša izbira.

Med diplomanti različnih smeri lahko opazimo nekatere pomembne
razlike. Diplomanti TA se v svojem delovnem okolju bolj srečujejo z diplomanti
FF in sociologi, diplomanti APJU pa se nadpovprečno srečujejo s pravniki, di-
plomanti FOV in VUŠ. Pomembno je tudi vprašanje, kakšen je položaj po-
litologov v teh okoljih. Ali so politologi obravnavani enako kot pripadniki
ostalih poklicev, boljše ali morda slabše?

XXČETRTI DEL XX

6 Poleg njih omenja še specializirane znanstvenike, intelektualne generaliste in spe-
cializirane praktike (prav tam).
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Preglednica 9: Najbolj zastopani poklici v delovnem okolju politologov

rang rang 1 rang rang 2 rang rang 3 1 + 2 +3 1 + 2 +3
1 % 2 % 3 % %

ekonomisti S 25 26,9 5 11,6 5 15,6 35 20,8
D 11 30,0 2 14,3 0 0,0 13 22,0
T 3 27,3 0 0,0 1 20,0 4 18,2
A 9 20,5 3 13,0 4 22,2 16 18,8

sociologi S 7 7,5 5 11,6 4 12,5 16 9,5
D 4 11,1 0 0,0 2 22,2 6 10,2
T 0 0,0 2 33,3 1 20,0 3 13,6
A 3 6,8 3 13,3 1 5,5 7 8,2

pravniki S 18 19,4 12 27,9 4 12,5 34 20,2
D 5 13,9 5 35,7 1 11,1 11 18,6
T 2 18,1 1 16,7 1 20,0 4 18,1
A 11 25,0 6 26,0 2 11,1 19 22,4

diplomanti FF-a S 9 9,7 4 9,3 4 12,5 17 10,1
D 5 13,9 3 21,4 0 0,0 8 13,6
T 2 18,1 1 16,7 1 20,0 4 18,1
A 2 4,5 0 0,0 3 16,7 5 5,9

diplomanti VUŠ-a S 7 7,5 4 9,3 6 18,8 17 10,1
D 1 2,8 0 0,0 3 33,3 4 6,8
T 0 0,0 1 16,7 0 0,0 1 4,5
A 6 13,6 3 13,0 3 16,7 12 14,1

diplomanti FOV-a S 5 5,4 6 14,0 5 15,7 16 9,6
D 0 0,0 1 7,1 0 0,0 1 1,7
T 1 9,0 0 0,0 1 20,0 2 9,0
A 4 9,9 5 21,7 4 22,2 13 15,3

Politologi S 15 16,1 3 7,0 1 3,1 19 11,4
D 4 11,1 2 14,3 1 11,1 7 11,8
T 3 27,3 0 0,0 0 0,0 3 13,6
A 8 18,1 1 4,3 0 0,0 9 10,5

Drugi S 7 7,5 4 9,34 3 9,3 14 8,3
D 6 16,7 1 7,1 2 22,2 9 15,3
T 0 0,0 1 16,6 0 0,0 1 4,5
A 1 2,3 2 8,7 1 5,5 4 4,7

Skupaj S 93 100,0 43 100,0 32 100,0 168 100,0
D 36 14 9 59
T 11 6 5 22
A 44 23 18 85

S = skupaj, D = DPS, T = TA, A = APJU 
FF… Filozofska fakulteta
VUŠ… Visoka upravna šola
FOV… Fakulteta za organizacijske vede.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX



305

Slika 9: Položaj politologov v primerjavi z ostalimi poklici na delovnem
mestu (v %)

Slika 9 kaže, da večina diplomantov (69 %) ocenjuje, da je položaj polito-
logov izenačen s položajem drugih poklicnih profilov v njihovem delov-
nem okolju. Kljub temu pa jih je precej (26 %) izjavilo, da so v primerjavi
z drugimi profili v deprivilegiranem položaju. 5 % jih je menilo, da je nji-
hov položaj boljši.7 Iz preglednice 10 pa vendarle lahko vidimo, da se naj-
večji delež diplomantov APJU počuti deprivilegirane (verjetno tudi zato,
ker posegajo na delovna področja, kjer so tradicionalno uveljavljeni prav-
niki, diplomanti VUŠ in FOV). Med tistimi, ki so mnenja, da je njihov
položaj boljši od drugih univerzitetno zaposlenih v njihovem delovnem
okolju, pa je največ diplomantov stare DPS. Slednje je lahko povezano
tudi z generacijsko pogojeno boljšo uveljavljenostjo (daljše delovne iz-
kušnje, obdobje v poklicni karieri).

Preglednica 10: Ocena položaja diplomantov posameznih smeri 
politologije v razmerju do drugih poklicev v njihovem 
delovnem okolju

povprečje DPS TA APJU
št. % št. % št. % št. %

boljši 4 4,8 3 10,3 0 0 1 2,4
enak 58 69 19 65,5 10 90,9 27 64,3
slabši 22 26,2 7 24,1 1 9,1 14 33,3

Položaj politologov je v veliki meri odvisen tudi od vprašanja, do kolik-
šne mere je izoblikovan njihov poklicni profil. Ključno vprašanje je, ali je
politologe na njihovih delovnih mestih mogoče zamenjati s katerim dru-
gim univerzitetno izobraženim profilom oziroma ali je njihovo delo tako
specifično, da ga lahko opravlja samo politolog? 

XXČETRTI DEL XX

7 Na vprašanje je odgovorilo 84 diplomantov. 29 izmed teh diplomantov ni bilo še ni-
koli redno zaposlenih.
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Preglednica 11: Zamenljivost politologov na njihovem delovnem mestu 

povprečje DPS TA APJU
samo politolog 8,2 10,0 0,0 9,5
vsak družboslovec 68,2 76,7 54,5 66,7
vsak z univerzitetno izobrazbo 23,6 13,3 45,5 23,8

Politologi v veliki večini delajo na delovnih mestih, ki so po zahtevani
stopnji izobrazbe primerna njihovi izobrazbi (88 % jih je odgovorilo, da je
za njihovo delovno mesto potrebna univerzitetna izobrazba). In vendar
jih samo 8 % meni, da je njihovo delovno mesto tako specifično, da ga
lahko opravlja samo politolog. Kar 68 % jih je ocenilo, da jih lahko zame-
nja kdorkoli z družboslovno izobrazbo, 23 % pa da jih na delovnem
mestu lahko zamenja kdorkoli z univerzitetno izobrazbo. Pri tem posebej
izstopa ocena diplomantov TA, ki pravi, da lahko njihovo delo opravlja
kdorkoli z družboslovno izpobrazbo (54,5 %) ali celo kdorkoli z univerzi-
tetno izobrazbo (45,5 %). Če sodimo po ocenah anketiranih diplomantov
APJU in DPS, so diplomanti APJU nekoliko bolj zamenljivi z drugimi izo-
brazbenimi profili kot diplomanti stare DPS.

Priporočila diplomantov za nadaljnji razvoj 
študijskih programov politologije

Kljub temu da je večina diplomantov na splošno precej zadovoljna s štu-
dijem politologije ter da uporabnost znanj ocenjujejo dokaj visoko, meni-
jo, da je potrebno študijske vsebine spreminjati in dopolnjevati. Med vse-
binami, ki bi jih bilo nujno v večji meri vključiti v študijski program, so
po njihovem mnenju naslednje: politološke veščine oziroma praktična
politično-upravljavska in analitična znanja, znanje o evropskih integraci-
jah, tuji jeziki, retorika in strokovna praksa. Med ostalimi potrebnimi ne-
politološkimi znanji so navajali še ekonomijo, informatiko, pravo. Odgo-
vori diplomantov različnih smeri se med seboj nekoliko razlikujejo.
Izstopajo predvsem predlogi diplomantov APJU (25 %) in DPS (23 %) o
večjem vključevanju znanj o EU, medtem ko diplomanti TA teh znanj
sploh ne pogrešajo. Nekoliko nenevadno je, da prav diplomanti TA v naj-
večji meri pogrešajo (dodatna) teoretična znanja (23 %) – diplomanti dru-
gih dveh smeri pa manj (deleža pod 10 %). 

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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SKLEPNE MISLI: 
DIPLOMANTI – VEZ MED AKADEMSKO SFERO IN DRUŽBO?

Za politologijo v Sloveniji lahko rečemo, da se je v zadnjih desetletjih
dokaj dobro uveljavila kot znanstvena disciplina v akademskem prosto-
ru. Kljub temu da se je v Sloveniji razvila predvsem iz prava in sociologi-
je, je v tem obdobju uspela vzpostaviti svoje polje raziskovalnega in
pedagoškega oziroma izobraževalnega delovanja pa tudi navzven prepoz-
navno identiteto. Tega pa ne moremo v enaki meri trditi za prepoznav-
nost politologije v družbi ter za vzpostavljanje poklicne identitete polito-
logov. Politologija je še vedno relativno pogosto enačena s politiko, njeni
diplomanti pa s politiki. Zaposlovanje politologov na primernih delovnih
mestih ter ustreznost njihovih znanj so tisti dejavniki, ki prispevajo k
uveljavitvi politologije kot družbeno relevantne znanosti in še posebno
kot poklica zunaj akademskega okolja. Tu politologi še vedno tekmujejo
za poklicno uveljavitev predvsem s pravniki in ekonomisti – starejšima
in v družbi bolje uveljavljenima poklicnima skupinama z bolje oblikova-
nima skupinskima zavestma.8

Z reformo, ki se je zaključila leta 1991, se je stari študijski program
DPS preoblikoval v dve smeri (TA in APJU). Ti sta ponudili nove študijske
vsebine, ki so v veliki meri zamenjale stare in preživele. Cilj reforme je bil
tako v pomembni meri dosežen. Druga razsežnost reforme – poklicna pro-
filiranost – pa je bila dosežena različno glede na študijsko smer.

Študij APJU je postal množičen, njegovi diplomanti pa se pretežno za-
poslujejo na delovnih mestih s primerno stopnjo izborazbe in v delovnih
okoljih, za katere je bil poklicni profil razvit (javni sektor). Tu vstopajo v
primerjalna in tekmovalna razmerja s poklici, ki so v tem sektorju tradi-
cionalno zaposleni (pravniki, ekonomisti pa tudi diplomanti VUŠ in
FOV). Ravno tako se soočajo z izzivi reforme javnega sektorja in njego-
vim prilagajanjem povezovanju Slovenije z Evropsko unijo. 

Smer Analiza politik in javna uprava je v pomembni meri izpolnila tež-
njo oblikovati poklicni profil, ki bo zanimiv za potencialne študente in ki
bo zaposljiv v spremenjenih okoliščinah javne uprave in v velikih javnih
sistemih. Objektivni podatki o vpisu, diplomantih in anketni podatki o
zaposlovanju diplomantov APJU kažejo na relativno uspešno uveljavljanje
nove študijske smeri. V večji meri kot diplomanti TA ocenjujejo, da je njihov po-
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8 Slovensko politološko društvo prispeva k postopnemu oblikovanje profesionalne
identitete. Politologi se srečujejo na letnih konferencah, ki jih organizira Slovensko
politološko društvo. Na slednjih občasno sodeluje 36,5 % vprašanih diplomantov.
Več kot 70 % jih je mnenja, da bi bila potrebna pogostejša srečanja, na katerih bi
razpravljali o aktualnih politoloških temah, hkrati pa bi vzpostavljali tesnejšo pove-
zanost politologov ter s tem izboljševali njihovo prepoznavnost v družbi. K sodelo-
vanju na politoloških dnevih bi bilo po njihovem mnenju potrebno pritegniti čim
več politologov »praktikov«, saj bi ravno ti lahko okrepili povezavo med »akadem-
skim svetom« in družbeno realnostjo.
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klic prepoznaven in (v sicer relativno majhnem obsegu) nezamenljiv z drugimi
poklicnimi profili, nikakor pa ni zamenljiv z nedružboslovci (po tem se razlikuje
od TA). Glede na to, da gre za poklicni profil, ki posega v delovna okolja
drugih tradicionalnih poklicev, ne presenečajo pripombe anketiranih di-
plomantov APJU o težavah v delovnem okolju (delni občutek slabšega
položaja na delovnem mestu v primerjavi s tradicionalno uveljavljenimi
poklicnimi profili). Hkrati pa jih delo z drugimi, zgodovinsko prej in
bolje uveljavljenimi poklici, spodbuja h kritičnemu premisleku o lastnih
znanjih in veščinah. Ob tem, da ugotavljajo, da v dodiplomskem študiju
večinoma niso opazili odvečnih vsebin, izražajo izrecno potrebo po bolj
vsestranskih znanjih (analitična, teoretična, praktična, jeziki) in še bolj
specializiranih znanjih (upravljalska, vodstvena, politično marketinška
ipd.).

Vpis na študijsko smer TA je v primerjavi z vpisom na smer APJU pre-
cej manjši in je primerljiv z vpisom na staro DPS pred reformo 1991.
Slednje je le deloma posledica politik obeh pristojnih kateder na Fakulte-
ti za družbene vede v Ljubljani, saj je bil v preteklem desetletju tudi
obseg prijav na obe smeri bistveno različen. Pomembno manjše je tudi
število diplomantov TA. Čeprav so diplomanti TA relativno zadovoljni s
študijem, pa pri tem ni mogoče spregledati njihove razdvojenosti med
nadpovprečnim in podpovprečnim zadovoljstvom (manj je »srednjih«
ocen!). Enako velja za ocenjevanje uporabnosti znanj, pridobljenih v času
študija. Pri zaposlovanju imajo precej težav. Zaposlujejo se namreč tudi
na delovnih mestih, kjer je zahtevana nižja stopnja izobrazbe, kot jo
imajo, njihovo delo pa bi po njihovih ocenah v celoti lahko opravljali
nepolitologi (v skoraj enaki meri katerikoli družboslovec in celo vsak z
visoko izobrazbo). V večji meri kot diplomanti APJU se zaposlujejo v za-
sebnem sektorju, pri delu pa se srečujejo predvsem z ekonomisti, diplo-
manti Filozofske fakultete in pravniki. Z njimi se počutijo enakopravni.
Pri delu se jim zdijo še zlasti uporabna analitična znanja in znanje tujih
jezikov. Na podlagi celote podatkov se zdi, da so diplomanti TA v po-
membni meri zadovoljni s širokim interdisciplinarnim znanjem, ki jim
daje dobro podlago za nadaljnji študij, ni pa izrazito poklicno profiliran
in je v delovnem okolju kot poklic zlahka zamenljiv s katerimkoli diplo-
miranim družboslovcem ali celo z nedružboslovcem. 

Anketirani vseh analiziranih smeri izrecno poudarjajo pomen in kon-
kurenčne prednosti analitičnih in praktičnih političnih znanj, diplomanti
posameznih smeri (zlasti APJU-ja) pa omenjajo tudi večje potrebe po
znanjih, ki pridobivajo poseben pomen v okoliščinah reforme javne
uprave in javnega sektorja sploh ter v okoliščinah povezovanja Slovenije
z EU. 

Prav sedaj se na Fakulteti za družbene vede znova začenja proces pre-
nove študijskih programov. Glede na to, da relativno avtonomna aka-
demska sfera v največji meri (pre)oblikuje univerzitetne študijske progra-
me, bi bilo koristno, da v tem procesu upošteva tudi predstavljene
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zaznave in ocene diplomantov. Ti bi namreč lahko v komunikaciji z aka-
demsko sfero prispevali k oblikovanju ustvarjalnih in koristnih vezi med
družbo in politološko znanostjo, med uporabno poklicno in akademsko
univerzitetno politologijo. Ne nazadnje, podatki naše raziskave izzivajo
tudi dodatno nadaljnje večmetodsko, mnogodimenzionalno raziskovanje
uveljavljanja in relevantnosti politologije na Slovenskem.
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O VPLIVU GLOBALIZACIJSKIH PROCESOV 
NA (SLOVENSKO) IZOBRAŽEVANJE

ALOJZIJA ŽIDAN1

UVOD

Namen pričujočega prispevka je spregovoriti o vplivu globalizacijskih
procesov na izobraževanje, tudi slovensko. Ničesar novega ne povemo,
če izpostavimo, da je Slovenija majhna država s svojim specifičnim, zgolj
njej lastnim izobraževalno–edukativnim sistemom. Proces temeljite si-
stemske in vsebinske prenove slovenskega šolstva se je začel v začetku
devetdesetih let. Z objavo konceptualnih pogledov na razvoj slovenskega
šolstva in sprejetjem nove šolske zakonodaje leta 1996 so bili postavljeni
sistemski okviri in ustvarjene podlage za vsebinsko prenovo šolstva.
Skratka, za novo nastalo majhno državo Slovenijo od začetka devetdese-
tih let je značilna slovenska nacionalna šola.

Dejstvo je, da se naš izobraževalno–edukativni sistem že sooča z vpli-
vom globalizacijskih procesov. Seveda bo takšno soočenje prisotno tudi v
prihodnje. »Šola postaja evropska po načelih svobodne izbire izobrazbe,
enakih možnosti izobraževanja, načelu individualizacije znanja in med-
narodnih standardov znanj. Smo šele na začetku evropske integracije,
ker se šele počasi prilagajamo evropskim tokovom in še ne vemo, kakšno
strategijo po načelu recipročnosti lahko uveljavimo.« (Novak, 2002: 252).

Zaradi vseh pravkar izpostavljenih značilnosti se je v pričujočem pris-
pevku smotrno lotiti osvetljevanja mnogih tematik ter problematik, in
sicer: osvetljevanja temeljne teze, ki se lahko glasi – procesi globalizacije
vplivajo in bodo še bolj vplivali v prihodnje tudi na slovensko izobraževa-
nje; kaj globalizacija sploh je, kako jo razumeti? Kaj globalizacija prinaša
posamezniku(ci) in družbi? Kakšni (kateri) so obči globalizacijski vplivi
na izobraževanje? Kakšni (kateri) so obči globalizacijski vplivi prav na
slovensko izobraževanje?

Temeljno v prispevku izpostavljeno tezo bomo osvetljevali tako teore-
tično kot praktično. Se pravi, obravnave globalizacijskih tematik se bomo
lotevali na teoretični in praktični ravni. Pri obravnavi tematik bomo upo-
rabljali problemski, interdisciplinarni in tudi procesni pristop.

XGLOBALIZACIJA IN VLOGA MALIH DRŽAVX
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O OPREDELITVI GLOBALIZACIJE

Kaj globalizacija sploh je? Prav gotovo je beseda, ki jo zelo velikokrat sli-
šimo. O globalizaciji se razpravlja, toda ali dovolj poznamo njeno vsebi-
no? Izpostavlja se misel, da je to svetovni in kompleksni pojav. Prav goto-
vo je svetovni pojav, saj na to delno opozarja že sama beseda. Je tudi
kompleksni, saj s svojimi vplivi posega na vsa zapletena področja druž-
benega življenja: na gospodarsko področje, politično, na informacijsko,
kulturno, na izobraževalno.

O globalizaciji se razpravlja na mnogih posvetovanjih. Denimo: Globa-
lizacija in terorizem; izzivi globalizacije; pasti globalizacije in tako dalje.
O globalizaciji razpravljajo tudi nemški sociologi. Je aktualni pojav da-
našnjega, vse bolj informatiziranega, z elektronskimi prvinami prepoje-
nega družbenega življenja. V to življenje vnaša pomembne spremembe.
Tako pozitivne, kot negativne. Tako kot za mnoge družbene pojave, je
tudi za globalizacijo mogoče reči, da ima dvojni značaj, pozitivni in nega-
tivni. Lep in manj lep.

Seveda si je pozitivni globalizacijski značaj smotrno nekoliko natanč-
neje ogledati, ga nadalje spoznavati, »negovati«, zaradi nadaljnjega uspe-
šnega človekovega razvoja. Spoznavati pa je potrebno tudi negativni glo-
balizacijski značaj. Tudi nad njim se je potrebno zamisliti. In z njim
ravnati tako, da ne bo uničevalec takšnih kakovosti človekove osebnosti,
kot so: humanost, človečnost, plemenitost, odgovornost in tako dalje.

Ponovno naj izpostavim: o globalizaciji razmišljajo mnogi: sociologi, po-
litologi, ekonomisti, analitiki izobraževalno–edukativnih procesov. V tem
kontekstu je tudi zelo aktualna misel (Bauman, 1998: 1): »Za nekatere je
globalizacija pot do naše sreče, za druge pa je vzrok za njihovo nesrečo.«

Pri opredeljevanju tega pojava se pojavljajo tudi dileme, razmisleki.
Kot denimo:

Ali je to le obdobje ali proces?
Ali globalizacija tvori posameznika ali posameznik globalizacijo?
Ali se s tem pojavom soočamo povsem na novo ali pa je v družbi priso-

ten že dlje časa?
Izpostavlja se, da se danes intenzivira povezanost med ljudmi, da je

globalizacija tudi intenzifikacija družbenih odnosov, da postajamo vse
bolj globalizirane posameznice in posamezniki, da je to izziven proces,
od katerega je povratek nemogoč.

Toda, kako kar najbolj profesionalno opredeliti ta pojav? Dr. Marjan
Svetličič (v tem zborniku) poudarja, da je potrebno prodreti v njegovo
globino, jedro. Hiperglobalizatorji so zagovorniki ideje, da nas je globali-
zacija pripeljala v boljši svet. Transformacionalisti sodijo, da je globaliza-
cija le eno od obdobij v človeški zgodovini. Skeptiki menijo, da je globali-
zacija le izmislek kapitalistov in znanstvenikov in da ne prinaša nič
novega v primerjavi s preteklimi zgodovinskimi obdobji.
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Kaj je torej globalizacija? To je sistemski proces; je menjalni process.
To je diferencirani družbeni pojav, saj posega na vsa pomembna družbe-
na območja, kot so: politika, ekonomija, kultura, pravo, ekologija, vojska,
izobraževanje. Vsako od teh pomembnih družbenih področij je globalizi-
rano na svojstven način. Je tudi deteritorializacija socialno – ekonomske-
ga in političnega prostora. Globalizacija se nanaša na ekstenziven domet
omrežja. To je tistih, ki so nanj priključeni, in ki tvorijo »kroge moči«.

O OBČEM VPLIVU GLOBALIZACIJSKIH PROCESOV 
NA IZOBRAŽEVANJE

Kakšen je sploh današnji, obči vpliv globalizacijskih procesov na izobra-
ževanje 21. stoletja kot na izrazito dinamično področje? Ta vpliv je mno-
govrsten. Nujno je omeniti uveljavljanje koncepta vseživljenjskega uče-
nja, stalno negovanje njegove kar najbolj kakovostne kulture. Po mnenju
Zorana Jelenca (1999: 161) se danes vseživljenjskost učenja uveljavlja kot
svetovno gibanje. Pravkar izrečeno dokazujejo tudi številno potekajoči
mednarodni projekti ter akcije. Vseživljenjsko učenje podpirata tako
pomembni mednarodni organizaciji, kot sta UNESCO in OECD. Vsak
človek naj bi se stalno samoizobraževal. To je (bo) nujno za njegovo pre-
živetje. Zakaj? Spomnimo se štirih, tako zelo pomembnih Delorsovih izo-
braževalnih stebrov. Prav ti posredujejo odgovore na strateško pomem-
bna vprašanja, zakaj se je (bo) smotrno stalno vseživljenjsko učiti:
1. Zato, da bi znali skupno živeti (LEARNING TO LIVE TOGETHER).
2. Zato, da bi znali (LEARNING TO KNOW).
3. Zato, da bi znali delati (LEARNING TO DO).
4. Zato, da bi se osebnostno razvijali (LEARNING TO BE).

Kje najti glavno vodilo vseživljenjskega učenja? V naslednjem: tako kot
je pomembno izobraževanje v šoli, je pomembno izobraževanje zunaj
nje. Posameznikove strategije življenjskega učenja morajo biti dinamič-
ne, razvejane, za rast njegove osebnosti izzivne.

Koncept učenja je (bo tudi v prihodnje) dinamičen. Učenje postaja člo-
vekova pravica in dolžnost. To je eden izmed »ključev« enaindvajsetega
stoletja (Lipužič, 1996). Danes namreč živimo v svetu hitrih družbenih
sprememb. Te pa zna posameznik kakovostno obvladovati le, če je (bo)
izobražen. Osebno bi dodala, da je vseživljenjsko učenje zelo velika vred-
nota posameznika(ce) 21. stoletja. Učenje je pogoj za uspešno napredova-
nje in uresničitev lastnih življenjskih ciljev. »Človek novega tisočletja bo
moral biti sposoben gledati širše, kot ga omejuje njegovo področje delo-
vanja, in definirati kompleksne probleme. Poiskati bo moral primerne
načine reševanja, poiskati strokovna mnenja (človeška in elektronska) za
raziskovanje svojega problema, oblikovati program delovanja, začrtati
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smer akcije. Ob vsem tem bo moral gledati naprej, predvideti rezultate in
kontinuirano dopolnjevati, razvijati in spreminjati program reševanja
problema.« (Čampa, 2002: 80).

Vseživljenjsko učenje mora postati kakovostna prvina človekove uni-
katne osebnosti. Le tako bo lahko človek stalno nadgrajeval svoje števil-
ne kompetence, ki jih potrebuje, svojo kredibilnost v vse bolj agresivnih
konkurenčnih tržnih razmerah. »Evropa bo v naslednjih desetih letih raz-
vila konkurenčno, dinamično, na znanju osnovano gospodarstvo, ki bo
zagotavljalo trajno gospodarsko rast, večjo možnost zaposlitve in večjo
socialno povezanost.« (Drofenik, 2001: 10).

Skratka, izpostavlja se, da bo Evropa uveljavila svoj razvojni model, po
katerem je človeški razvoj cilj, ekonomski razvoj pa sredstvo za dosego
tega cilja. Nadaljnji globalizacijski vpliv se izraža tudi v nastajanju zelo
velikih razlik v razvoju med posameznimi državami. Tako so obstoječe
zelo velike razlike v razvoju med visokorazvitimi, razvitimi in državami v
razvoju. Brezobzirna tekmovalnost, poudarjanje prilagajanja nenehnim
spremembam in tveganje za hiter dobiček so temeljne vrednote novo-
dobnega kapitalizma. Pojavljajo se velike razlike med tistimi, ki znanje
imajo, in tistimi, ki tega duhovnega kapitala ne posedujejo. Zato nastaja
družba dvotirno izobraženih ljudi neenakih možnosti in priložnosti.

V globaliziranih družbenih razmerah imamo opraviti z novo komuni-
kacijsko informacijsko tehnologijo (KIT). Tudi v izobraževanju. Sodobna
informacijska in komunikacijska tehnologija omogoča globalizacijo
izobraževanja in s tem tudi večjo medsebojno tekmovalnost. »Zadnje
desetletje zaznamuje nagel napredek informacijske in komunikacijske
tehnologije in spremenjen odnos do znanja in ustvarjanja dobrin. Prav
sprememba organizacije, proizvodnje in trženja, ki jo opažamo v svetov-
nem gospodarstvu – globalna ekonomija – pred izobraževalni sistem po-
stavlja nove zahteve.« (Čampa, 2002: 79).

V tem kontekstu je še kako aktualno poznati misel (Alan Ellis): »Raz-
mišljati o vlogi računalnikov v izobraževanju ne pomeni razmišljati o ra-
čunalnikih; pomeni razmišljati o izobraževanju.« Tudi spričo delovanja
nove komunikacijsko informacijske tehnologije imamo opraviti z možno
razdelitvijo ljudi v dve skupini. In sicer: 
a) V tiste, ki so gospodarsko uspešni, inovativni, ustrezno izobraženi. Ti

si nenehno pridobivajo nova znanja, ki jim omogočajo uspešno prila-
gajanje. Takšnih ljudi je približno 20 %, to je tako imenovana »petin-
ska družba«.

b) In v tiste, ki jim kakovostno izobraževanje ni dostopno, zato tudi ne
poznajo prožnosti v zaposlovanju. Te plasti prebivalstva (večinoma
nižje in srednje plasti) se bojijo negotove prihodnosti. Teh je preostali
del – se pravi 80 %.

Procesi globalizacije pa vnašajo tudi v izobraževalni proces nove vredno-
te. Nove vrednote, kot so denimo: tekmovalnost, storilnost, tržni prostor,
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izkupiček. Skratka, v izobraževalno-edukativnem procesu odsevajo šte-
vilna današnja nasprotja na relacijah: svetovno – lokalno, univerzalno –
psamično, dolgoročno – kratkoročno, materialno – duhovno, potreba po
tekmovalnosti in skrb za enake možnosti in tako dalje. Delovanje izobra-
ževalno–edukativnega sistema v globaliziranih družbenih razmerah vna-
ša in prinaša vanj nove globalizirane tematike ter problematike.

Sklenimo z izpostavitvijo bistvenega. To je: zaradi globalizacije dobiva-
jo šolski sistemi več podobnih značilnosti, kurikularne prenove pa več
skupnih problemov. Globalizirani šolski sistemi morajo delovati kako-
vostno. Morajo se znati odzivati na velike in hitre družbene spremembe
in tudi pripravljati učečega na ustvarjalni spoprijem z njimi.

Poudarimo še, da je možno globalizirane šolske sisteme opazovati z
dveh bistvenih vidikov, ki se med seboj prepletata. In sicer: s kvantitativ-
nega in s kakovostnega. Kvantitativni vidik pomeni, denimo, primerjavo
števila ur nekega predmeta v posameznih državah. Kakovostni vidik pa
vpogled in primerjavo same kurikularne vsebine nekega predmetnega
področja. Seveda pri (ob) tem ne gre zanemariti dejstva, da so kurikular-
ne učne vsebine nekega predmeta tudi odsev specifične tradicije neke dr-
žave.

Pred posamezne izobraževalno–edukativne sisteme prinaša globaliza-
cija nove izzive. Zelo pomembno je, da učečega opremlja s kakovostnimi,
globaliziranimi znanji. Kakovostna znanja so temeljna. »Znanje ni le kup
podatkov, ki jih človek shrani v procesu institucionaliziranega izobra-
ževanja. Znanje so vsebine, procesi, spretnosti, veščine, ki jih sposoben
človek neprestano dopolnjuje, povezuje v nove structure.« (Čampa, 2002:
80).

O KONKRETNEM VPLIVU GLOBALIZACIJSKIH PROCESOV 
NA SLOVENSKO IZOBRAŽEVANJE

Znano je, da procesi globalizacije potekajo z različno hitrostjo. Dejstvo je
tudi, da globalizacijski procesi tudi konkretno vplivajo na različna po-
dročja našega vse bolj zapletenega družbenega življenja. Tudi na izobra-
ževalno področje. Tako splošni globalizacijski procesi vplivajo tudi na
slovensko izobraževanje. Kako? Tovrstni vpliv bomo osvetljevali tako, kot
smo že predhodno osvetljevali splošne (obče) globalizacijske vplive.

Tudi v Sloveniji bomo morali v prihodnje še bolj uresničevati vrednoto,
imenovano vseživljenjsko učenje. Tej vrednoti smo se navsezadnje zave-
zali tudi s prenovo našega izobraževalnega sistema (Bela knjiga) v novem
družbeno–političnem, pluralnem demokratičnem sistemu. Slovenci še
vedno ne moremo biti najbolj zadovoljni s svojo izobrazbeno strukturo.
Še bolj se bomo morali tudi zavedati, da dobivajo znanje, spretnosti, spo-
sobnosti danes nove razsežnosti. Tako na delovnem mestu kot v življenju
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nasploh. Samo s kakovostnim uresničevanjem »kulture vseživljenjskega
učenja« bodo lahko postale naše klasične kompetence spremenjene, bo-
gatejše, preoblikovane. Samo z novimi znanji bomo lahko prihajali do
novih kompetenc, ki jih tudi zahteva tako imenovana nova delovna este-
tika. Tudi le–ta mora biti iz dneva v dan kakovostnejša.

Procesi modernizacije, ki danes potekajo na vseh področjih družbene-
ga življenja, se pojavljajo tudi na izobraževalnem področju. Takšnim
procesom pa je možno slediti le, če nenehno uresničujemo kulturo »vse-
življenjskega učenja«. Nenehno »vsrkavanje« takšne kulture je seveda
potrebno tudi v drugih evropskih šolskih sistemih, pred katere postavlja-
jo novi izzivi nenehne spremembe.

Zelo velike razlike so, ne da bi jih poenostavljali, tudi v znanju Sloven-
cev. Vpeljevanje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij tudi
med Slovenci ustvarja prepad med tistimi, ki so informacijsko pismeni,
in tistimi, ki niso nosilci tovrstne pismenosti. Slednji se bodo tudi težje
prilagajali novim, drugačnim zahtevam delovnih mest, v katera iz dneva
v dan vse bolj prodira tako imenovani »računalniški svet«. »Rezultati
raziskave o pismenosti odraslih pri nas so pokazali, da je kar 77 odstot-
kov Slovencev, starih med 16 in 65 let, pomanjkljivo pismenih. Tako se
več kot tri četrtine ljudi pri nas težko znajde pri uporabi različnih besedil
v sodobni informacijsko– komunikacijsko razviti družbi.« (M. B., Izobra-
ževanje, Družinski delničar, 2003: 21).

Pomembna nova prvina moderne socializacije tretjega tisočletja je tudi
informacijska socializacija.

»Tudi učenci so danes mnogo bolj informirani. Učitelji morajo upošte-
vati nove razmere, da bi jih mladi ljudje razumeli in jim lažje sledili. Uči-
telji naj bi mlade spodbujali k učenju in jih prepričevali, da sta infor-
macija in znanje dve različni kategoriji ter da so za znanje potrebna
prizadevnost, zbranost, disciplina, odločnost.« (Markončič, 2002: 46).

Zaradi razpredenosti novih komunikacijsko-informacijskih tehnologij
tudi v slovenske šole se je v teh že (in se še tudi bo) spremenila vloga uči-
telja. Tudi učitelja družboslovja. Informacijska tehnologija sicer navaja
učence na samostojno delo, vendar učitelj še vedno ostaja učitelj. Še
vedno vodi in koordinira učni proces ter skrbi za njegovo kakovostno
izpeljavo. »Poleg tega opravlja funkcijo nadzornika in tistega, ki preučuje
potrebe učencev, jih navaja na kritično presojo vsebine, usmerja in svetu-
je.« (Lipužič, 1999a: 36).

Oziroma: profesor družboslovja lahko že v prenovljeni devetletni
osnovni šoli na »informatiziran« način prikazuje mladim globalizirane
družboslovne tematike in problematike. Seveda velja poudarjeno tudi za
srednjo šolo, čeprav, razumljivo, mora biti tu potekajoča obravnava na
višji ravni.
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GLOBALIZACIJA ZAHTEVA URESNIČEVANJE DEMOKRATIČNE 
VZGOJE IN DEMOKRATIČNEGA DRŽAVLJANSTVA

Globalizacija bo zahtevala in že zahteva vse bolj celostnega človeka. Kaj
to pomeni? To pomeni človeka z večimi in bolj kakovostnimi znanji,
spretnostmi, sposobnostmi, vedenji. Zahteva tudi državljana, ki zna so-
delovati v demokratičnih procesih. »Upravljanje izobraževalnih sistemov
v državah članicah Evropske zveze in Efte s težnjo po demokratizaciji in
decentralizaciji odločanja v vzgoji in izobraževanju kaže, da se Zahodna
Evropa odloča za bolj uravnotežen položaj šole med državo in civilno
družbo.« (Lipužič, 1997: 11).

Demokratična vzgoja je pomembna zato, ker posameznika(co) uspo-
sablja za življenje v globalizirani družbi. Dolžnost (slovenske in evrop-
ske) šole je zagotoviti, da učenci in učenke (s)poznajo svoje pravice in
dolžnosti. Potrebno se je zavedati, da demokratične vrednote niso zgodo-
vinsko neizogibne, temveč jih je potrebno stalno negovati, ohranjati ter
braniti. V mnogih študijah in zapisih o stanju v slovenskih šolah je v zad-
njem času zaslediti opozorila o vse večjem nasilju in nestrpnosti med
učenci, ki uničujeta razumevanje med učenci in zdrave odnose v šoli. Na-
silje in nestrpnost onemogočata spoštovanje in strpnost do drugih in
drugačnih. Spoštovanje multikulturalnosti je (bo) danes temelj razume-
vanja v Evropi. Potrebno je (bo) uresničevanje kakovostne vzgoje za iz-
gradnjo evropske (globalizirane) identitete. Pri razpravah o državljanski
vzgoji se poudarja, da pri slednji ne gre samo za vsebine in vednost, tem-
več tudi za razvijanje spretnosti in vrednot, ki so potrebne za dejavno
(participativno) državljanstvo.

Danes naj bi si evropska mladina pridobila naslednje sposobnosti:
• humanistično in naravoslovno splošno izobrazbo;
• ohranjanja tradicionalnih vrednot evropske kulture in izgradnje evrop-

ske identitete;
• uporabe novih informacijskih tehnologij;
• vseživljenjskega učenja;
• sposobnost solidarnosti;
• zaščite demokracije;
• odprte ter multikulturalne družbe.

Tako je Projekt Sveta Evrope za kulturno sodelovanje z naslovom IZO-
BRAŽEVANJE ZA DEMOKRATIČNO DRŽAVLJANSTVO (EDC) name-
njen ponovni presoji pomena participativne demokracije in položaja dr-
žavljanov v njej. Omenjeni projekt ponazarja, kako naj bi mlade ljudi
pripravili za študij, usposabljanje, delo, mobilnost, preživljanje prostega
časa ter vsakodnevno življenje v demokratični in mnogokulturni (globali-
zirani) Evropi. Izobraževanje za demokratično državljanstvo je zasnova-
no na večstranskem in procesno usmerjenem pristopu.
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Izobraževanje za demokratično državljanstvo je:
• Proces vseživljenjskega učenja.
• Socialno učenje, to je učenje za družbo, v družbi in o družbi ter učenje

za sobivanje.
• Demokratizacija učenja, s tem da se to učenje usmerja v učenca in nje-

govo avtonomijo ter odgovornost v učnem procesu, kar pomeni reci-
pročnost poučevanja in učenja.

• Temelji na izkustvu in praksi.
• Zahteva odprt kurikulum, ki vključuje participativne in interaktivne

pristope, kot so izkustveno, akcijsko učenje.
• Poteka v širokem spektru formalnih in neformalnih izobraževalnih

okolij, ki bi se morala vse bolj približevati drug drugemu.
• Denimo še: tovrstno izobraževanje se lahko nenehno krepi le s stalno

evalvacijo in samoevalvacijo udeležencev.

GLOBALIZIRANA DRUŽBA POSTAVLJA ZAHTEVO 
PO IZOBRAŽENEM POSAMEZNIKU TER ODGOVORNI ŠOLI

Pri razpravljanju o naših tematikah in problematikah se mi zdi smotrno
aktualizirati razmišljanja sociologa Petra F. Druckerja. Le-ta je že leta
1993 v svojem delu »Postkapitalistična družba« zelo opozarjal na pomen
izobraženega posameznika »educated person«. Postkapitalistična družba
je družba znanja. Znanje pa ni neosebno, kot na primer denar, ampak je
lahko le del subjekta. Samo oseba se lahko uči, poučuje, uporablja, pa
tudi zlorablja znanje.
V postkapitalistični družbi je oseba postavljena v središče, kar ji prinaša
nove izzive, odgovornosti in vprašanja. Tudi družba je postavljena v po-
vsem nova, globalizirana razmerja. In, kar je tudi zelo pomembno, po-
vsem spremeniti se mora tudi pojem izobražen. Znanje je temelj, ki člo-
veka usposablja za spopad z novimi okoliščinami. Bistveno je tudi
potrebno spremeniti tako vsebino kot način podajanja znanja. Današnji
posameznik(ca) mora biti pripravljen za življenje v vse bolj globalizira-
nem svetu, v vse bolj globaliziranih življenjskih praksah. Zato se mora
znati bogatiti z globalnimi vrednotami.
Vse pojavljajoče se spremembe v globalizirani družbi odsevajo v šoli. So-
diti je mogoče, da danes v svetu ni obstoječega vzgojno-izobraževalnega
sistema, ki bi bil povsem zadovoljen s svojimi vsebinami, podobo, vlogo.
Temeljno merilo kakovosti nekega konkretnega šolskega sistema danes
je, kako hitro in odzivno se je ta sposoben spopadati s spremenjenimi
družbenimi okoliščinami.

Danes smo priča drastičnim spremembam v vlogi, podobi, vsebinah
izobraževalno-vzgojnih sistemov po vsem svetu. Če je bila v preteklosti
šola kot socializacijska institucija pogosteje zunaj kot znotraj družbe,
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mora biti v vse bolj globalizirani družbi odgovorna socializacijska institu-
cija obstoječa znotraj globalizirane družbe, znotraj obstoječih globalizira-
nih družbenih praks.

V globalizirani družbi, družbi nenehne (tudi) pretočnosti znanja, je ak-
tualen koncept tako imenovane »odgovorne šole«. Slednja je odgovorna
družbi znanja. Mimogrede: tudi Evropa je graditeljica tako imenovane
skupne »hiše znanja«. Prihod do znanja, tega izjemno pomembnega ka-
pitala, naj bi bil omogočen slehernemu. Tako se »odgovorna šola« ukvar-
ja tudi z odraslimi, z visoko izobraženimi ljudmi. Skratka, šola v družbi
znanja je (postane) odgovorna za predstavo in rezultate »igre« družb.

Poskusimo v nadaljevanju osvetliti nove zahteve, ki jih postavlja globa-
lizirana družba pred šolo:
• Šola mora kar najbolj notranje (samo)motivirati učečega.
• Biti mora odprta institucija, tako že za visoko izobražene, kakor tudi

tiste, ki se iz kateregakoli vzroka doslej niso izobraževali.
• Znanje mora prikazovati kot materijo in kot proces.
• Izobraževanje ne sme ostati samo pod okriljem šol, temveč mora pre-

žeti celotno družbo, organizacije, ekonomijo, vladne službe, neprofit-
ne organizacije itd.

• Šola v globalizirani, informacijski družbi je šola, v kateri se dela z ra-
čunalniki. Le-ti bodo verjetno v vsaki naslednji generaciji še bolj pri-
sotni.

• Tradicionalni koncepti pismenosti niso več dovolj. Tradicionalna zna-
nja se pojavljajo v bistveno novih, globaliziranih, spremenjenih druž-
benih kontekstih.

• Tudi znanje tujih jezikov postaja osnova delovanja v globalnem svetu.
• Globalizirana družba zahteva učenje za celo življenje. Šola mora nau-

čiti posameznike, kako naj se sami učijo, kako naj si iščejo informacije
kot možne graditeljice njihovega znanja.

• Negovala naj bi posameznikovo »novo kulturo učenja«, »učenje uče-
nja«.

• Povsod po svetu ločujemo med dobrimi in slabimi šolami. Šole so v
vseh družbah zelo pomembne institucije, zato tudi morajo nositi del
odgovornosti za uspeh ali neuspeh družbe.

• Globalizirano znanje je (bo) središče globalizirane družbe.
• Odgovornost šole je, da usposablja posameznike za boj na konkurenč-

nem trgu.

ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA

V pričujočem prispevku smo se lotili obravnave vpliva globalizacijskih
procesov na izobraževanje. Vpliv smo opazovali na dveh med seboj pre-
pletajočih se ravneh, in sicer: na splošni in na konkretni ravni. Obe opa-
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zovani ravni se nahajata pred novimi izzivi. Kaj je možno soditi za naša
tako imenovana »globalizirana šolska kurikularna družboslovna zna-
nja?« To, da bodo morala biti le-ta v prihodnje (še posebej v prenovljeni
devetletni osnovni šoli) zelo kakovostno obravnavana. Tako vsebinsko
kot didaktično. Globalizirana kurikularna družboslovna znanja so (bodo)
znanja fluidnega značaja. Njihov prinašalec so in bodo drastično pojav-
ljajoče se družbene spremembe. Spreminja se sama globalizirana družba
in le-ta s svojimi vplivi spreminja tudi posameznika(co), živečega (živečo)
v njej. Pri mladih bodo morala družboslovna predmetna področja v pri-
hodnje krepiti občutek skupne identitete in pripadnosti. »Vzgojo za
evropskega človeka razumemo kot proces skupne socializacije, homoge-
nizacije in kulturalizacije« (Novak, 1995: 37). V prispevku smo še pouda-
rili, da je globalizacija zelo kompleksen pojav, zelo kompleksni in izzivni
so tudi njeni potekajoči procesi. Ti prodirajo v vsa področja družbenega
življenja. Tudi v tisto, ki ga imenujemo šolsko. Tako je globalizacija omo-
gočila življenje »vseživljenjskega učenja«. Globalizacija tudi postavlja
zahtevo po uresničevanju demokratične vzgoje in demokratičnega držav-
ljanstva. Skratka, globalizacija bo zahtevala izobraženega posameznika
in odgovorno šolo. Po vsem svetu so danes drastične spremembe v vsebi-
ni, ciljih in vlogi šolskih sistemov ter njihovi grajenosti.
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